
1

CHECKLISTA 
Kamin, eldstad och rökkanal
 

Innan du installerar en kamin, eldstad eller rökkanal ska du som 
fastighetsägare göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. 
 
Tänk på att du behöver ett startbesked från bygg- och miljönämnden innan du 
får börja bygga. 
 
Följande arbeten kräver anmälan: 

• Nyinstallation av kamin, eldstad och/eller rökkanal (skorsten)

• Byte av eldstad

• Byte av rökkanal (skorsten)

• Installation av spisinsats eller braskasset i befintlig öppen spis

• Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag till exempel från oljebrännare till 
pelletsbrännare)

 
 
     Ansök via e-tjänsten  
Alternativt använd vår blankett.

 
 
 
     Kontrollplan  
Här ska du som byggherre tala om vilka kontroller du kommer att genomföra samt vem ska utföra 
installationen.  
Det finns mallar för kontrollplaner på Bjuv.se

 
 
     Prestandadeklaration 
En redovisning av den utrustning som ska installeras där det framgår modell, verkningsgrad och 
CO2 utsläpp.

 

 

https://e-tjanster.bjuv.se/bygglov 
https://bjuv.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-om-bygga-till-bygga-nytt/bygglov-och-anmalan.html


 
Ansök via vår e-tjänst:  
e-tjanster.bjuv.se/bygglov  
 
Eller via post:    
Bygg- och miljönämnden 
Box 501 
267 25 Bjuv 
 
Kontakta oss på bygglov: 
 
Telefon kontaktcenter: 042-458 50 00 

Telefontider: 
Måndagar klockan 10.00-12.00 
Onsdagar  klockan 10.00-12.00 
Fredagar  klockan 10.00-12.00

E-post: bygg@bjuv.se

 

 
Kontrollera att:

• Alla handlingar är märkta med    
 fastighetsbeteckning, skala och skalstock,  
 datum, norrpil och/eller väderstreck.

• Ritningarna är fackmannamässigt utförda,  
 måttsatta och skalenliga. 

 
Kompletteringar: 
 
Handlingar i ett pågående ärende kan skickas  
in via e-post till: bygg@bjuv.se 
 
Ange alltid ärendenummer. Varje handling/
ritning ska skickas in som separat fil. 
 
För mer information och blanketter: 
Besök gärna vår webbplats
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Utöver ovanstående handlingar krävs följande handlingar vid nyinstallation av rökkanal/
skorsten: 
 
     Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 
Kartbild som visar byggnadens placering. Markera vilken byggnad som berörs av installationen.

 
 
     Fasadritning i skala 1:100 
Rita in skorstenens/rökkanalens placering på fasadritning. Skorstenen ska vara måttsatt på höjden. 
Fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, ska redovisas på ritning. 
 
 
     Planritning i skala 1:100 
Redovisa var i byggnaden som installationen kommer att ske.  
Fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, ska redovisas på ritning.

 
 
     Sektionsritning i skala 1:100 
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Rita in skorstenens/rökkanalens 
placering på en sektionsritning. Redovisa även vikt på eldstad och typ av bjälklag som den ska stå 
på. Fastighetsbeteckning, skala och skalstock, datum, ska redovisas på ritning. 
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