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Amälan och kontrollplan för installation av 
braskamin/öppen spis och ny 
skorsten/rökkanal. 

Ansökningsdatum: 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Fastighetens adress Postadress 

Sökandens namn 

Adress Postadress 

Person-/organisationsnummer Mejl 

Telefon bostaden Telefon dagtid 

Ärende/Beskrivning 

Byggnadstyp 

Beskrivning av eldstad/braskamin 

Typ av eldstad 

Miljögodkänd Ja 

Typgodkänd Ja 

Nej 

Nej Typgodkännandenummer: 

Beskrivning av skorsten/rökkanal 

Typgodkänd Ja Nej Typgodkännandenummer: 

En-/tvåbostadshus Fritidshus Gäststuga Annan husbyggnad eller anläggning 
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Bifogade handlingar till bygganmälan 

Skorsten – rökkanal, installatör 
Namn, Entreprenör Behörighet 

Adress Postadress 

Telefon bostad (inkl riktnummer) E-postadress

Eldstad – rökkanal, installatör 
Namn, Entreprenör Behörighet 

Adress Postadress 

Telefon (inkl riktnummer) E-postadress

Kontrollplan 
Som kontrollplan för arbetena ska egenkontroll från sakkunnig (sotarintyg) inlämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden i samband med anmälan om färdigställande, här intygas även att arbetet är 
utfört enligt fastställda handlingar (ritningar och tekniskt samrådsprotokoll). 

Ytterligare kontrollpunkter som ska gälla för projektet: 

Underskrift av sökanden Datum 

Plan, fasad- och sektionsritningar Teknisk beskrivning Typgodkännande 
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Viktig information till dig som ska installera en braskamin/öppen spis och 
ny skorsten/rökkanal 

• Anmälan ska skickas in till kommunen innan installationen.

• Tekniskt samråd ska hållas (sker oftast per telefon).

• Du ska ha erhållit ett skriftligt STARTBESKED.

• När installationen är klar ska ett godkänt intyg (sotarintyg) från fristående sakkunnig

utfärdas och kopia skickas till miljö- och byggförvaltningen tillsammans med anmälan

om färdigställande. Anordningen får tas i bruk innan slutbesked utfärdats under

förutsättning att intyget från fristående sakkunnig är godkänt.

• Efter att anmälan om färdigställande inkommit till miljö- och byggförvaltningen

utfärdas ett SLUTBESKED.

Att göra en anmälan om installation av eldstad kostar 1 335 kronor. 
Att installera en eldstad innan man gjort en anmälan kostar drygt 10 000 kronor. 
Om man dessutom tar eldstaden i bruk innan man erhållit startbesked och slutbesked 
tillkommer ytterligare dryga sanktionsavgifter. 
Byggnadsnämnden är skyldig att vidta åtgärd och ingripa enligt plan- och bygglagen. 

För mer information kan du alltid kontakta din handläggare via kommunens växel, tfn 054-
51 50 00 
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Hantering av dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, 
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina 
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som 
myndighet. 

Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att 
hämta kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor. 
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.  
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina 
uppgifter kommer att sparas.  

De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom 
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som 
behandlar information för vår räkning.  
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land 
utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se  
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.  
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Läs gärna mer på www.hammaro.se/dataskyddsforordningen 
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