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KONTROLLPLAN PBL 
Anmälan för eldstad och/eller rökkanal 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida. 

Före startbesked – fyll i inför anmälan 

Efter installation – fyll i inför begäran om slutbesked 

Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/signatur Anmärkning 
Bärande konstruktion 
en kontroll har utförts att golv har 
tillräcklig bärighet för placering av 
eldstaden 

B Visuellt, K-ritning, 
leverantörsanvisning 

Brandskydd 

- eldstad och rökkanal är placerade
med betryggande säkerhetsavstånd till 
närliggande byggnadsdelar och fast 
inredning 
- eldstadsplan finns
- brandvarnare finns monterat på varje
våningsplan
- eldstad och rökkanal är åtkomliga för
kontroll och rensning

B BBR 5:4 

Hygien, hälsa och miljö 
- rökkanal har tillräcklig höjd över
taktäckning och nock för att förhindra 
olägenhet och brandspridning 
- beaktning av avstånd och
höjdförhållanden till fönster

B BBR 6:7 

Taksäkerhet 
tillträdes- och skyddsanordningar är 
monterade och utförda med godkända 
infästningar 

B BBR 8:24 

Drift och skötsel 
instruktioner för samtliga installationer 
är sparade 

B BBR 2:5 

Godkänt fabrikat Inlämnad anmälan för 
eldstad/rökkanal till 
samhällsbyggnadsnämnd 

installerad eldstad och/eller rökkanal 
har det fabrikat som angetts i anmälan 

B 

Sakkunnighetsintyg Byggherre har kontaktat 
sakkunnig sotare eller 
skorstensfejarmästare för 
besiktning och 
besiktningen är utförd 
med ett godkänt resultat 

Eldning får inte påbörjas 
utan ett slutbesked från 
samhällsbyggnadsnämnd 

godkänt besiktningsprotokoll av 
installerad eldstad och/eller rökkanal är 
genomförd och inlämnat till 
samhällsbyggnadsnämnden 

B 

Underskrift 
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts. 
OBS! Kom ihåg att signera varje kontrollpunkt. 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Fastighetsbeteckning Diarienummer 

Adress 

Byggherre (B) 

Installatör 
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