1(3)

Anmälan eldstad/rökkanal
Anmälan skickas till: mbf@tingsryd.se eller
Tingsryds Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22 Tingsryd

Fakturamottagare

Fastighet och sökanden
Fastighetsbeteckning

Personnummer/organisationsnummer

Namn

Fastighetens adress

Postnummer

Personnummer/organisationsnummer

Ort

Sökandens namn

Referens

Utdelningsadress,(om du inte bor på fastigheten du söker för)

Adress

Postnummer

Ort

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Ort

E-postadress

Godkänner kommunikation via e-post
Ja
Nej

Kontaktperson (om annan än sökanden)
Namn

Telefon dagtid

E-postadress

Mobiltelefon

Anmälan avser
Ny eldstad/panna

Ny insats/kassett i öppen
eldstad

Byte eldstad

Ny kanal i
skorsten

Ändring av bränsleform i befintlig panna
Byte till ny panna för nytt bränsleslag

Ny skorsten genom
tak

Ny skorsten genom fasad

Ny/ändring av
imkanal/fläkt
Från

Till

Från

Till

Annat (ange vad)

Typ av byggnad
En- eller tvåbostadshus

Komplementbyggnad (t.ex.
gäststuga)

Annan byggnad (ange vilken)

Bilagor
Planritning

Fasadritning

Kontrollplan

Prestandadeklaration
eldstad

Övrigt (ange vad)

Underskrift sökanden
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se

Produktblad rökkanal
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Information om anmälan
För handläggning av anmälan utgår en avgift i enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, organisations-/personnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och
e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår ovan.
Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig – Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av
personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan också lämna in klagomål rörande
personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken Kommunen/Behandling av
personuppgifter.
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Tingsryds kommun
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362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

E post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Kontrollplan - installation av eldstad /rökkanal
Enligt plan- och bygglagen/förordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så
kallad kontrollansvarig, medan en kontrollplan för åtgärden fortfarande är obligatorisk. Denna blankett är ett
exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast
användas som förslag till kontrollplan vid installation av eldstad/rökkanal om Miljö-och byggnadsnämnden i
det enskilda ärendet har beslutat att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden.

Instruktioner
STEG 1
Fyll i fälten i den blå ramen. Genom din
underskrift tar du kontrollplanen som ditt
eget förslag. Därefter skickar du in
anmälan tillsammans med kontrollplanen
och övriga bilagor för godkännande.

STEG 2

STEG 3

Godkänd kontrollplan returneras till
dig med startbesked. Du kan då
påbörja åtgärden. Fälten i orange
ram fylls i under arbetets gång utav
den som utför kontrollen.

När åtgärden är slutförd och kontrollpunkterna är
bestyrkta i orange ram ovan är det dags att fylla i fältet
i den gröna ramen. Den fullfölja kontrollplanen skickar
du tillsammans med besiktningsbevis som underlag för
att erhålla slutbesked.

Byggherre (sökande) underskrift (BH)
Fastighetsbeteckning

Plats för poststämpel 1

1

Adress
Postnummer & Ort
Entreprenör (E)

Detta fält är avsett för
kommunens noteringar

BH = byggherre (sökande)
E = namngiven entreprenör som utför momentet
Kontrollen avser
Startbesked från MBN

Kontrollant

BH

Kontrollmetod

Kontroll mot(underlag)

Dokument
granskning

Inlämnad anmälan

Mätning

Eldstadens CE-märkning

Eldstad, - avstånd till brännbara
byggnadsdelar
Rök- och avgaskanals avstånd till
brännbara byggnadsdelar

E

Kontroll av underlagets bärförmåga
och brandmotstånd

E

Byggnadsteknisk
bedömning

E

Mätning

Eldstadsplan, utformning
Temperaturklassning,
överensstämmelse eldstad samt
skorsten
Kontroll av skorstenshöjd

E

E

Mätning

Mätning

Skorstenstillverkarens
angivna avstånd mellan skorsten och
brännbar byggnadsdel
BBR 5:4222
BBR 5:4223
Angivna temperaturklasser för eldstad samt för
skorsten

E

Monteringsanvisning
skorstenstillverkaren BBR 6:743
Dokument granskning Eldstadstillverkarens
anvisning alt. BBR 5:4251
Tillverkarens
Proveldning
eldningsinstruktion

Rökkanalens täthet

E

Röktrycksprovning

Rökkanal/eldstad funktionsprovning

E

Proveldning

Rensning och inspektion

E

Provrensning/visuell
kontroll

E

Kontroll

Rökkanal-tvärsnitt
Rökkanal/eldstad funktionsprovning

Takskyddsanordning
Godkänt besiktningsintyg från
skorstensfejarmästare/sotare

E
E

Datum & Ev. notering
signatur

Mätning

BH

2

BBR 5:4256
Tillverkarens
eldningsinstruktion
BBR 5:428
BBR 8:24, taksäkerhet
Kopia till kommunen bifogas verifierad
kontrollplan

Byggherrens intyg över fullföljd kontrollplan
Jag intygar härmed att åtgärden är slutförd, att kontrollplanen är fullföljd samt att
villkor i startbeskedet är uppfyllda. Jag bifogar också intyg enligt kontrollpunkter ovan och
begär härmed slutbesked för åtgärden.

Plats för poststämpel 2

Ort och datum

Detta fält är avsett för
kommunens noteringar

Byggherrens underskrift
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