
 Ritningsexempel

Tänk på hur rökkanalen kan dras vid placering av 
ny eldstad. Bäst är att välja en placering så en rak 
rökkanal hamnar nära husets högsta punkt. Om 
den utvändiga delen av skorstenen blir för hög så 
krävs uppstigningsanordning för sotaren. Tänk 
även på rökkanalens höjd i förhållande till egna och 
grannarnas fönster och tilluftsventiler.  

Installation får påbörjas först när du har fått ett 
beslut om startbesked.

Startbesked gäller i två år från dagen för beslutet. 

Innan anläggningen får tas ibruk: 

Du ska ta kontakt med en sakkunning t.ex. sotaren 
för en besiktning av den färdiga installationen. 

Besiktningsprotokoll från sakkunnig ska skickas till 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att 
nämnden ska kunna utfärda slutbesked. 

Information till dig som ska installera ny eldstad/ rökkanal 









Anläggningen får inte tas i bruk förrän miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Lagstiftning 
Vilka åtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga 
finns att läsa i plan och bygglagen samt plan- och 
byggförordningen. Du hittar länkar till aktuell 
lagstiftning på kommunens eller Boverkets 
hemsida. 

Kontakta miljö och bygg
Vi har öppet för telefonsamtal och nås via Osby 
kommuns Kontaktcenter 0479-52 80 00 eller nås 
vi via e-post miljobygg@osby.se.

Lämna in en anmälan
Anmäl via kommunens e-tjänst:
https://www.osby.se/bygga-bo--miljo.html

Vid frågor skicka e-post till:
miljobygg@osby.se

Anmälan krävs vid: 
Installation av ny braskamin, panna eller rökkanal.

Byte av eldstad om bytet innebär att en annan typ 
av eldstad eller eldstad av annan storlek och med 
annan effekt.

Nyinstallation eller byte av brännare eller anordning 
för bränsletillförsel (t.ex. vid byte av bränsleslag).

Insättning av kassett eller motsvarande i en befintlig 
öppen eldstad.

Ny eller väsentlig ändring av anslutning till befintlig 
rökkanal.

Handlingar som ska lämnas in: 

Anmälan
Fasadritning på huset som redovisar placering, 
höjden och typ av rökkanal. Höjden på 
skorstenen ska vara minst 1,0 meter över 
taktäckning och helst mynna över husets nock. 
Planritning som redovisar placering av den nya 
eldstaden eller rökkanalen. 
Prestandadeklaration för den eldstad som du 
vill installera. Eldstaden ska uppfylla kraven i 
BBR 6:74 och bör vara typ- och miljögodkänd.
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