ANMÄLAN
-Installation av eldstad och rökkanal
Uppgifter som lämnas på denna blankett kommer att
registreras i ett dataregister. Avgift tas ut enligt taxa
antagen av kommunfullmäktige.

BYGGNADSKONTORET

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postadress

Sökande, namn

Fakturaadress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Telefon mobil

Persnr/orgnr

Beskrivning av eldstad
Ny eldstad

Ändring av befintlig eldstad

Typ av eldstad

Typgodkännandenummer

Fabrikat

Beskrivning av rökkanal
Ny rökkanal

Ändring av befintlig rökkanal

Typ av rökkanal

Typgodkännandenummer

Fabrikat

Övriga upplysningar

Er anmälan kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer info se sista sidan.
Avgift tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

HK <Byggnadskontoret> <140110>

Kontrollplan
Krav
Omfattning
Besiktigas av
Verifiering

PLACERING OCH UTFÖRANDE ENLIGT BYGGANMÄLAN
Överensstämmelse med redovisade handlingar
Sökande
Undertecknas nedan

Krav
Omfattning
Besiktigas av
Verifiering

SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND – Boverkets byggregler BBR 5:4
Eldstad och rökkanal
Skorstensfejarmästare
Besiktningsintyg från Skorstensfejarmästare lämnas in till byggnadskontoret

Krav
Omfattning
Besiktigas av
Verifiering

SÄKERHET VID ANVÄNDNING – Boverkets byggregler BBR 8:24
Tillträdes- och skyddsanordning på tak
Skorstensfejarmästare
Besiktningsintyg från Skorstensfejarmästare lämnas in till byggnadskontoret

Sökande intygar att kontroll kommer att ske enligt ovanstående kontrollplan

Byggnadskontoret • Box 153, 301 05 Halmstad • Besöksadress: Rådhuset • Tel 035-13 70 00 •
E-post: direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Information för blanketten ”Anmälan – Installation av eldstad och rökkanal”
Till dig som ska installera eldstad och/eller rökkanal.
Allmänt
För ändring eller nyinstallation av eldstad, t.ex. braskamin, behöver inte bygglov sökas.
Däremot ska en anmälan göras. Kontrollansvarig behöver ej utses.
Blanketten lämnas in i två exemplar. Vi tar beslut på kontrollplanen och skickar tillbaka ett
exemplar till dig.
När arbetet är färdigställt och godkänd besiktning har utförts av Skorstensfejarmästaren får
anläggning tas i bruk. Kopia på besiktningsprotokollet ska skickas till byggnadskontoret varpå
slutbesked utfärdas.
Dessa handlingar behöver lämnas in tillsammans med anmälan
 Ritning över planer och fasader. Av ritningen ska placeringen av eldstaden framgå.
 Teknisk beskrivning. För prefabricerad braskamin inlämnas lämpligen en broschyr samt
miljögodkännandenummer. För platsbyggd eldstad lämnas arbetsritning eller
konstruktionsritning.
Angående fastbränsleeldning
Anmälan avser det tekniska utförandet, som konstruktioner och brandskydd.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden handlägger olägenheter som uppkommer i samband med
eldning.
Rök från vedeldning kan påverka hälsan negativt. Allmänt gäller att man aldrig får elda så att
det uppstår olägenheter för omkringboende. Eldning med annat än ved och vedprodukter är
inte tillåtet.
Klagomål på fastbränsleeldning, främst vedeldning, ökar. Det är främst de som bor i täta
bostadsområden som kan uppleva röken besvärande. Om klagomålen bedöms som
berättigade kan Miljö- och Hälsoskyddsnämnden besluta om inskränkning eller förbud mot
eldning.
Information lämnas av
Byggnadskontoret expedition
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Sotningsväsendet

telefon 035-13 72 30
telefon 035-13 70 00
telefon 035-21 02 97, 12 03 93

Energirådgivaren

telefon 035-13 72 25

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
direkt@halmstad.se.
Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

