
Anmälan  
Eldstad/Rökkanal 
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Sökande / Byggherre     Fastigheten 

Namn Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress Fastighetens adress 

Postnummer och postort Fastighetens postnummer och postort 

E-post Fastighetens lagfarne ägare 

Telefonnummer  
     

Personnummer/Organisationsnummer  

Företagets namn (om sökanden representerar ett företag)  

 

Anmälan avser 
      Installation av ny eldstad och rökkanal 
      Installation av spisinsats/braskassett eller braskamin som kopplas till befintlig rökkanal/skorsten 

      Montering av ny öppen spis 

      Annat (bastuaggregat, kakelugn, vedpanna, pelletspanna, nytt pannrum, ändrat pannrum). Ange vad:  
 

____________________________________________________________________________________ 

Fabrikat och modell på eldstaden Fabrikat och modell på rökkanal 

 

Byggnad som åtgärden ska utföras i 
      Enbostadshus       Fritidshus      Tvåbostadshus      Flerbostadshus 

     Annan byggnad eller anläggning: 
  
                                                       _________________________________________________________  

Bilagor (Bilagor markerade med * ska bifogas med anmälan) 
       Situationsplan* (Skala 1:400–500)        Planritning* (Skala 1:100)        Fasadritning* (Skala 1:100) 
       Förslag på kontrollplan*        Prestandadeklaration*        Foton 
       Annat: 
 
                 _______________________________________________________________________________________ 

 

  

Kryssa i rutan vid utdelningsadress eller vid e-post för att 
välja om du vill bli kontaktad via vanlig post eller e-post. 
Vid utebliven eller bristfällig information kan du föreläggas 
att komplettera er anmälan. Då ett ombud anlitas ska en 
fullmakt bifogas i anmälan. Vid anmälan från ett företag ska 
bevis om firmatecknare bifogas i ansökan. 
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Förslag på kontrollplan 
En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som 
byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler är uppfyllda. Kontrollplanen är oftast 
utformad som en checklista. 

Till denna blankett medföljer ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Om du känner att den 
medföljande kontrollplanen är tillämpningsbar på ditt projekt så kan du använda dig av den. 

 Ja, jag vill använda mig av den medföljande 
kontrollplanen i detta projekt. 

 Nej, jag vill inte använda mig av den medföljande  
kontrollplanen i detta projekt. 

Information och upplysningar 
Mer information om åtgärder som är bygglovsbefriade återfinns på Boverkets hemsida. 

Innan åtgärden får påbörjas ska ett startbesked erhållas. 
För att ett startbesked ska kunna ges ska den sökande visa att åtgärden kan antas uppfylla alla gällande 
tekniska byggkrav. En åtgärd får inte tas i bruk innan ett erhållet slutbesked. För att ett slutbesked ska 
kunna ges ska den sökande visa att åtgärden kan antas vara färdigställd och att alla krav och villkor som 
är fastslagna av startbeskedet, kontrollplanen och gällande lagstiftning är uppfyllda. 

Är er anmälan ofullständig får Miljö-, bygg- och räddningsnämnden förelägga er att avhjälpa bristerna 
inom en viss tid. Föreläggandet innehåller en upplysning om att er anmälan kan komma att avvisas eller 
att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. (Plan- och bygglagen 
2010:900 9 kap. 22§) 

För handläggningen av anmälan kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på en taxa, fastslagen 
av Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för ett vägrat startbesked. 

Genom att du via e-post, vanlig post eller att du lämnar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger du oss 
vissa personuppgifter om dig själv. Dina uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att 
vi kan hantera ditt ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs 
dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida 
https://arjeplog.se/ 

 
Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas 

via post till: 
Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 

eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser t.ex. Anmälan - Eldstad) 
 

Underskrifter 
Sökande / Byggherre                          Ombud (Fullmakt krävs)                                Kontaktperson (Vid företagsanmälan)       

Underskrift och datum Underskrift och datum Underskrift och datum 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Kontrollplan enligt 10 kap. 6-8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) 
1. Uppgifter som ska fyllas i och skickas in tillsammans med anmälan om du avser att använda denna kontrollplan 
Fastighetsbeteckning Datum 

Byggherre BH 
Företag/För- och efternamn Telefon 

Utförande 
entreprenör E 

Företag Telefon 

 

 
Kontrollen avser Kontrollant 

(BH / E) 
Kontrollmetod Kontroll  

mot 
(BBR 29) 

Datum Signatur 

Underlaget har tillräcklig  
bärförmåga och brandmotstånd   BBR 5:4222   

Eldstadplan finns anordnat   BBR 5:4223   

Rökkanalen uppfyller krav enligt 
BBR 5:4251   BBR 5:4251   

Eldstad och rökkanal uppfyller 
krav på täthet enligt BBR 5:4256   BBR 5:4256   

Eldstaden uppfyller utsläppskraven   BBR 6:7412   

Skorstenen mynnar över nock och 
minst en meter över taktäckningen   BBR 6:743   

Om fasadhöjden understiger  
4 meter vid uppstigningsstället ska  
glidskydd finnas vid takfoten.  
Om fasadhöjd överstiger 4 m vid 
uppstigningsstället skall fast  
takstege finnas 

  BBR 8:2422   

Fast takstege finns monterad (gäller  
taklutning >6 grader)   BBR 8:2422   

Godkänt sotarintyg utan erinran  
(avseende brandskyddskontroll av  
eldstad/rökkanal inkl.  
tillträdesanordningar på tak). 

Protokollet från kontrollen ska bifogas 

SSR-godkänd 
sotare     Besiktning    

 

Underskrift 
2. Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda för att begära ett slutbesked 
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga angivna krav har uppfyllts 

 
_______________________________________ 
Byggherre (underskrift, ort samt datum) 

 
_______________________________________ 
Utförande entreprenör (underskrift, ort samt datum) 

 

mailto:kommun@arjeplog.se

	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetens adress: 
	Fastighetens postnummer och postort: 
	Fastighetens lagfarne ägare: 
	Telefonnummer: 
	PersonnummerOrganisationsnummer: 
	Företagets namn om sökanden representerar ett företag: 
	Installation av ny eldstad och rökkanal: Off
	Installation av spisinsatsbraskassett eller braskamin som kopplas till befintlig rökkanalskorsten: Off
	Montering av ny öppen spis: Off
	Annat bastuaggregat kakelugn vedpanna pelletspanna nytt pannrum ändrat pannrum Ange vad: Off
	undefined: 
	Fabrikat och modell på eldstaden: 
	Fabrikat och modell på rökkanal: 
	Enbostadshus: Off
	Fritidshus: Off
	Tvåbostadshus: Off
	Flerbostadshus: Off
	Annan byggnad eller anläggning: Off
	undefined_2: 
	Planritning Skala 1100: Off
	Prestandadeklaration: Off
	Situationsplan Skala 1400500: Off
	Förslag på kontrollplan: Off
	Annat: Off
	Fasadritning Skala 1100: Off
	Foton: Off
	undefined_3: 
	Ja jag vill använda mig av den medföljande: Off
	Nej jag vill inte använda mig av den medföljande: Off
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	Namnförtydligande_3: 
	Fastighetsbeteckning_2: 
	Datum: 
	FöretagFöroch efternamn: 
	Telefon: 
	Företag: 
	Telefon_2: 
	DatumBBR 54222: 
	DatumBBR 54223: 
	DatumBBR 54251: 
	DatumBBR 54256: 
	DatumBBR 67412: 
	DatumBBR 6743: 
	BBR 82422: 
	DatumBBR 82422: 
	Besiktning: 
	Namn: 
	Check Box1: Off
	Utdelningsadress: 
	Postnummer och postort: 
	Check Box2: Off
	E-post: 
	Dropdown3: [BH]
	Dropdown4: [BH]
	Dropdown5: [BH]
	Dropdown6: [BH]
	Dropdown7: [BH]
	Dropdown8: [BH]
	Dropdown9: [BH]
	Dropdown10: [BH]
	Dropdown11: [Beräkning]
	Dropdown12: [Okulärt]
	Dropdown13: [Beräkning]
	Dropdown14: [Provning]
	Dropdown15: [Provning]
	Dropdown16: [Okulärt]
	Dropdown117: [Okulärt]
	Dropdown18: [Okulärt]


