
 

 

 

 

Installera eldstad 
Exempelvis braskamin, vedpanna etc. 

 

 

Innan du börjar installera eller byta eldstad  
måste du göra en anmälan till kommunen. 

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått  
ett startbesked. 



 

Har du tänkt installera en ny eldstad eller byta ut din befintliga?  

En installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal kräver anmälan 

till kommunen enligt plan- och bygglagen. Det innebär att installationen eller 

ändringen inte får påbörjas innan kommunen gett dig ett startbesked. 

Med eldstad menas exempelvis braskamin, öppen spis, värmepanna, vedspis. 

Väsentlig ändring kan till exempel vara att byta brännare i pannan eller byta rökkanal.  

Byte av bränsleform i befintlig panna är också något som räknas som väsentlig ändring. 

Anmälan syftar till att kontrollera att din eldstad är miljömärkt och godkänd (CE-märkt) 

samt att installationen blir fackmannamässigt utförd och kontrollerad av 

skorstensfejarmästare innan eldstaden tas i bruk.   

 

Anmälan 

Använd blanketten ”Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd” för att anmäla installation 

eller ändring. Blanketten finns på Melleruds kommuns hemsida; www.mellerud.se under 

länken Bygga, bo, miljö och trafik/ Bygglov/ Ansökan & Anmälan. I blanketten ska du 

bland annat uppge vilken fastighet det gäller, kryssa i rutan/rutorna vid ”Ärende” för 

eldstad och rökkanal samt skriva en kort beskrivning av projektet.  

 

Startbesked 

När kommunen har fått din anmälan och kontrollerat dina uppgifter får du ett 

startbesked. Ett startbesked för att få påbörja installationen får du i normalfallet inom 

två veckor. Det är först då som du har rätt att påbörja installationen/ändringen.  

 

Installationsbesiktning 

När eldstaden är installerad ska du låta en skorstensfejarmästare göra en 

installationsbesiktning, kontaktuppgifter finns längst bak i foldern.  

Besiktningsprotokollet skickas sedan till kommunen.  

 

Slutbesked 

När kommunen fått in ett godkänt besiktningsprotokoll kan ett slutbesked utfärdas och 

skickas till dig. Det är först när du fått det som du får börja använda eldstaden. 

Avgift 

Att göra en anmälan av eldstad/rökkanal kostar 886 kronor  

(2016 års taxa).  

Sanktionsavgift 

Om du installerar eller ändrar en eldstad eller rökkanal utan att göra en anmälan och 

innan du fått ett startbesked är kommunen enligt plan- och bygglagen skyldig att ta ut 

en byggsanktionsavgift på 4 430 kronor  

(2016 års taxa) av dig. 

http://www.mellerud.se/


Vilka handlingar krävs? 
Dessa handlingar ska finnas med när du ansöker om anmälan eldstad: 

 Ansökan ej bygglovspliktig åtgärd – skriftlig blankett med underskrift. 

 Planritning – redovisning av eldstadens placering i byggnaden. 

 Teknisk beskrivning – information om vilken typ av eldstad/rökkanal som ska installeras. 

 

Om du även ska installera ny rökkanal ska dessa handlingar även finnas: 

 Sektionsritning – ”genomskärning” där rökkanalens dragning syns. 

 Fasadritning – redovisning av skorstenens utformning. 

 

Alla ritningar ska vara skalenliga 1:100, där en centimeter på ritningen är en meter i 
verkligheten. 

 

Andra åtgärder som kräver anmälan 
Det finns andra åtgärder som kräver anmälan, bland annat: 

 

 Vatten-, avlopp- och ventilationsinstallationer  

     (gäller även vid väsentlig ändring).  

 Installation eller väsentlig ändring av hiss. 

 Ändringar av bärande konstruktioner i en byggnad. 

 Ändringar som medför att brandskyddet i byggnaden väsentligt påverkas. 

 Omfattande ändringar av en byggnads planlösning. 

 Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde. 

 Rivning av byggnader utanför planlagt område. 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Plan- och byggenheten, Melleruds kommun 

Bygglovhandläggare: 0530-181 67 

Plan- och byggenheten: 0530-181 66 

Kommunens växel: 0530-180 00 

Melleruds kommun 

Plan- och byggenheten 

464 80 Mellerud 

byggnadsnamnd@mellerud.se 

Skorstensfejarmästaren 

Sotarn på Dal AB 

Järngatan 12, 666 31 Bengtsfors 

0531-125 66 

 

Anmälan 
till Plan- och 
byggenheten 

 

Startbesked 

 

Slutbesked 

 

Melleruds kommun, 464 80 Mellerud 
Besöksadress: Storgatan 13, Mellerud 

Telefon: 0530-180 00 

kommunen@mellerud.se 
www.mellerud.se 
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