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Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Byggnadsnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Den 
rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande 
integritetslagstiftning tillämpas. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära 
rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur kommunen 
behandlar personuppgifter på www.karlshamn.se

Information om anmälan om installation av eldstad och rökkanal 
Denna blankett används enbart för att anmäla installation av rökkanal och/eller eldstad i en-/tvåbostadshus och 
tillhörande komplementbyggnad, förutsatt att kontrollansvarig (KA) inte krävs för åtgärden. För andra anmälnings-
pliktiga åtgärder hänvisar vi till blanketten Anmälan enligt plan- och bygglagen. 

Fastighet och anmälare 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Anmälare, namn Telefon dagtid Telefon mobil 

Adress och postadress Faktureringsadress om annan 

E-postadress (vänligen texta noggrant) Fastighetsägare (om annan än anmälaren) 

Anmälan avser Byggnads- eller anläggningstyp 

 Eldstad/kamin/kassett/panna  Rökkanal/skorsten  En-/tvåbostadshus  Komplementbyggnad 

Fabrikat, modell på eldstad/rökkanal: 

Beskrivning av den anmälda åtgärden 
(t ex ”installation av eldstad, ansluts till befintlig murstock” eller ”installation av kamin med ny plåtskorsten”): 

Bifogade handlingar (handlingar i kursiv stil krävs endast vid samtidig installation av rökkanal) 

 CE-märkt eller motsvarande  Kontrollplan  Planritning  Fasadritning  Sektionsritning (ej krav) 

Jag godkänner att min e-postadress används för all kommunikation, inkl. förenklad delgivning enl. 22–26 §§ delgivningslagen (2010:1932) i detta ärende. 

Datum Underskrift 

OBS! För handläggning av ärendet debiterar byggnadsnämnden sökanden enligt gällande taxa. 

Glöm inte fylla i kontrollplanen! 
Denna blankett består av två sidor, 
där sida två består av en 
kontrollplan, som är obligatorisk för 
alla byggåtgärder som kräver lov 
eller anmälan. Vårt förslag till 
kontrollplan på sida två är anpassat 
för just eldstad och rökkanal. 

Enbart eldstad 
Om du enbart ska ansluta en ny 
eldstad till en befintlig rökkanal 
krävs inte de kontrollpunkter som 
tryckts med kursiv stil. Stryk då över 

de kursiva kontroll-punkterna, så 
att dessa inte framstår som 
relevanta för kontrollplanen. 

Eldstad och rökkanal 
I det fall du även ska installera en ny 
rökkanal, t ex ny stål-/plåtskorsten 
eller en ny murstock, behöver du 
sannolikt kontrollera samtliga 
föreslagna kontrollpunkter. Dock 
ska du alltid stryka kontrollpunkter 
som du anser inte är relevanta för 
åtgärden, på samma sätt som du ska 
lägga till punkter som är relevanta. 

Fotodokumentation 
Vid installation av rökkanal är 
fotodokumentation ett krav, helst 
digitala bilder som skickas med 
uppgift om diarienummer och 
fastighetsbeteckning till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se. 
Ett fotografi ska visa hålet genom 
bjälklag/taklag, taget innan 
skorstenen är satt på plats, och ett 
ska visa tätning runt skorstenen där 
denna mynnar ut genom yttertakets 
tätskikt.
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Kontrollplan för eldstad och rökkanal 
 
Information om eldstad och rökkanal 
Enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver 
en så kallad kontrollansvarig, medan en kontrollplan för åtgärden fortfarande är obligatoriskt. Denna blankett är ett exempel 
på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas som förslag till 
kontrollplan vid installation av eldstad och/eller rökkanal om byggnadsnämnden i det enskilda ärendet har beslutat att 
kontrollansvarig inte krävs för åtgärden. 

1 

3 
 

Detta fält är avsett för 
kommunens noteringar 

 

Detta fält är avsett för 
kommunens 
noteringar 

 

2 
 

      

Fastighet, ärende och sökande  Instruktioner, steg 1 och 2 

Fastighetsbeteckning 
 

 Steg 1 Fyll först i eller komplettera 
fälten inom de blå ramarna. Notera att 
det finns plats för fler kontrollpunkter om 
du tycker att det krävs. Genom din 
underskrift i fältet till vänster tar du 
kontrollplanen som ditt eget förslag till 
kontrollplan. Därefter ska du skicka in 
kontrollplanen för godkännande. 

Byggherre, namn  

Jag tar härmed detta förslag till kontrollplan, med eventuella ändringar nedan, 
som mitt eget förslag. 

 

Byggherrens underskrift  Steg 2 Godkänd kontrollplan returneras 
till dig med startbesked. Du får då 
påbörja åtgärden. Fyll i fälten inom 
orange ram, nedan, under arbetets gång. 

 

Kontrollpunkter (kursiv stil avser förslag till extra kontrollpunkter vid samtidig installation av rökkanal) 
Vad ska kontrolleras Kontrollens resultat 

Moment som ska 
kontrolleras 

Kontrollant Kontrollresultatet 
ska motsvara 

Redovisas 
genom 

Visas 
för 

 Notering Datum Sign. 

Startbesked från BN byggherre Beslut, BN –      

Placering, bärighet entreprenör BBR 5:421 beräkning      

Rökkanal sotare BBR 5:43 provning BN     

Skorstenshöjd sotare BBR 6:743 mätning      

Tillträdesanordning sotare BBR 8:242 besiktning      

Avväxling, bjälklag  EKS foto      

Genomföring i yttertak  BBR 6:5 foto      

         

 

Kommunens godkännande av kontrollplanen  Instruktioner, steg 3 
Plats för poststämpel 1 
 
 
 
 
 
 

 

Plats för kommunens godkännande  Steg 3 När byggåtgärden är 
slutförd och kontrollpunkterna 
är bestyrkta i fälten med orange 
ram, ovan, är det dags att fylla i 
fältet med den gröna ramen och 
på nytt skicka in kontrollplanen 
till kommunen; denna gången 
som bevis för fullföljd 
kontrollplan och begäran om 
slutbesked. 

 

Byggherrens intyg över fullföljd kontrollplan 

Jag intygar härmed att åtgärden är slutförd, att kontrollplanen är fullföljd och 
att villkor i startbeskedet är uppfyllda. Jag bifogar också eventuella intyg enligt 
kontrollpunkter ovan och begär härmed slutbesked för byggåtgärden.  

 Plats för poststämpel 2 

Ort och datum 

Byggherrens underskrift 
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