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Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
För att få installera en eldstad och rökkanal krävs att man gör en bygganmälan för att
man ska försäkra sig om att installationen görs på ett riktigt sätt. Skorstenar för eldstäder
med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över
taktäckningen.
Vid klagomål på röknedslag kan Tekniska myndighetsnämnden besluta om begränsning
av antalet eldningstillfällen.
En anmälan för installation av eldstad och rökkanal ska innehålla (alla handlingar
i två exemplar):
Blankett anmälan.
Kontrollplan.
Uppgift om typ av skorsten med typgodkännandecertifikat. Bifoga gärna
aktuell sida ur informationsbroschyr.
Uppgift om typ av eldstad med typgodkännandecertifikat. Bifoga gärna aktuell sida
ur informationsbroschyr.
Planritningar med inritad eldstad/rökkanal i skala 1:100.
Fasadritningar, gavel och långsida, med inritad rökkanal i skala 1:100.
Information
Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud där fastighetsbeteckning, ärendemening
(dvs. vad ansökan avser, t.ex. nybyggnad av enbostadshus.), datum och underskrift.
Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. De ska vara tydligt ritade, textade
och kopierade. De får inte vara färglagda eller ritade på rutigt papper.
Alla ritningar ska vara nedvikta i A4 och lämnas eller skickas till:

Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad/bygg
444 82 Stenungsund

Vill du komma i kontakt med oss?
Skicka e-post till bygga@stenungsund.se, ring 0303-73 25 25 eller besök oss på
Strandvägen 15 i Stenungsund. Byggenheten har telefontid 10-12 alla dagar utom
onsdagar och besökstid måndagar 16-18. Besök övrig tid bokas med respektive
handläggare. Samhällsbyggnads kundtjänst kan svara på enklare frågor och har telefonoch besökstid 8-10 alla vardagar, tel: 0303-73 80 20.

Mer information på baksidan

SKORSTENSHÖJD

UTDRAG UR BOVERKETS BYGGREGLER
Av BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 1993:57 med ändringar t.o.m.
BFS 2008:6 och Boverkets Byggregler 6:743 framgår, under rubriken
”Skorstenshöjd”:
Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att
erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden
eller i dess omgivning.
Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till
luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller
överförs till närliggande byggnader.
Allmänt råd
Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över taknock,
dels minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger.
Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bland annat förhärskande vindriktning,
brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.
Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kW
ges ut av Naturvårdsverket.
Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med minst de mått
som anges i Svenska Gasföreningens energigasnormer, EGN 01 kapitel 7.9.4.4 (BFS
2008:6)

