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Checklista 

☐ Ansökningsblankett 
☐ Prestandadeklaration 
☐ Plan- och fasadritningar 

 
 
Installation av eldstad och rökkanal 
 
Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en 
anmälan. Installation av eldstad med rökkanal är anmälningspliktigt enligt plan- 
och byggförordningen (2011:338) 6 kap 5§.  

Ansökningsblankett 
Anmälan görs till stadsarkitektkontoret genom att fylla i en ansökningsblankett. 
Blanketten finns att hämta på www.koping.se/bygglov. Det går även bra att hämta 
den på samhällsbyggnadsförvaltningen eller ringa 0221-253 47 för att få 
blanketten hemskickad. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka 
övriga handlingar för att anmälan ska bli komplett. 
 
På blanketten fyller du i rutorna under rubrikerna: 
Ansökan avser Här kryssar du i ”anmälan” 
Fastighet/sökande 
Åtgärd Här kryssar du i ”eldstad” och ”rökkanal” 
Eldstad och rökkanal 
Underskrift sökande 

Prestandadeklaration 
Prestandadeklaration för eldstad och rökrör får du från kamintillverkaren. 

Plan- och fasadritningar 
Om kaminen ska anslutas till en befintlig skorsten så krävs inte fasadritningar.  
Läs mer om ritningarna på sida 2, där finns exempel på hur de ska se ut. 

Att påbörja installationen och använda eldstaden 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
(plan- och bygglagen 16 kap. 8 §). Det betyder att du måste vänta på ett 
startbesked från stadsarkitektkontoret innan du börjar installera eldstaden eller 
rökkanalen. 
 
En eldstad får inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked (plan- 
och bygglagen 10 kap. 4 §). Du behöver lämna in ett godkänt besiktningsintyg från 
skorstensfejarmästaren till stadsarkitektkontoret och sedan invänta ett slutbesked 
innan du får börja använda eldstaden. Om någon bryter mot bestämmelserna i 8-10 
kap. ska byggsanktionsavgift dömas ut (plan- och bygglagen 11 kap. 51 §). 
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Exempel på plan- och fasadritningar 

Rita in skorstenens höjd och 
placering på taket. Höjden 
på skorstenen skall normalt 
vara minst en meter hög över 
taktäckningen och minst nå 
upp till nocken på huset. 

Rita in kaminens placering 
i bostaden. 
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