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Information
Installation av eldstad och rökkanal
När behöver du anmäla?
Om du ska installera en ny eldstad eller en rökkanal behöver du göra en anmälan till
byggenheten. Detta gäller både inom och utom detaljplanelagt område.
Om du byter till en likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och
effekt, samt anslutning till rökkanal, behöver du inte anmäla.

Vad behöver du skicka in?
•
•
•
•

En anmälan som är ifylld och undertecknad.
En situationsplan där du markerar i vilken byggnad installationen utförs
En planritning där du ritar in placeringen av eldstaden.
En fasadritning där skorstenen är skalenligt inritad med rätt
höjd och placering.
• En kontrollplan. Se kommunens förslag till kontrollplan som du hittar på
ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo. Fyll i fastighetsbeteckning, byggherre,
åtgärd och eventuellt entreprenör. Skicka den med övriga
handlingar vid anmälan. Du får tillbaka en stämplad version
tillsammans med beslutet.

Vad behöver du tänka på?
Sotaren ska ges tillfälle att besiktiga anläggningen innan den tas i bruk och
godkända uppstigningsanordningar ska monteras.
Installationen av eldstaden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har
gett startbesked och den får inte tas i bruk utan slutbesked. För att du ska få ett
slutbesked ska kontrollpunkterna vara utförda och kontrollplanen signerad samt
inskickad in till byggenheten, tillsammans med besiktningsprotokollet.
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Tillträdesanordningar till tak enligt BBR 8:242
Fasadhöjd högst 4 meter
• Lös stege får användas om det finns en
anordning vid takfoten som hindrar stegen
från att glida.
– Glidskyddet ska sitta vid sidan av takstegen.
• Om taklutningen är mer än 1:10 (ca 6°) ska
fast takstege monteras.
• Skorstenen för eldstäder (märkeffekt upp till
60 kW) ska minst vara 1 meter över taktäckning
och mynna över nock.
Om skorstenshöjden överstiger 1,2 meter bör själva skorstenen förses med
uppstigningsanordning.

Tillträdesanordningar till tak enligt BBR 8:242
Fasadhöjd högre än 4 meter men lägre än 8 meter
• Utvändig fasadstege ska vara fast monterad med
fallskydd.
• Nedersta stegpinnens avstånd till marken ska
vara ca 2 meter.
• Takstegen ska vara fast monterad.
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