
Anmälan om Installation/ändring 
av eldstad och/eller 
rökkanal i småhus 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* Fastighetens gatuadress* 

Typ av byggnad 

En- & tvåbostadshus OBS, eldstad/rökkanal i annan byggnad än småhus, anmäls på annan blankett.

Källarvåning Bottenvåning Våning ett Utomhus/uteplats
Tidpunkt då arbetena är avsedda att påbörjas* 

Eldstad 

För permanent uppvärmning För trivseleldning 

Oljepanna Fastbränslepanna, bränsle: Ackumulatortank 

Kamin Kakelugn Spisinsats Vedspis Annat, ange vad: 

Typgodkänd Typgodkännandebevis finns Ej typgodkänd 

Rökkanal 

Befintlig Murad Stål Annat, ange vad: 

Typgodkänd Typgodkännandebevis finns Ej typgodkänd 

Skorsten ska placeras minst 1,0 meter över taktäckning, dock minst över tacknock. 

Skorsten kräver bygglov om: 
- den är placerad på undre halvan av takfallet och/eller är mer än 1,2 meter hög.
- den är mer än 1,0 meter över nockhöjd.
- fastigheten finns med i bevarandeprogram eller är märkt Q, q eller k i detaljplan.

Kontaktuppgifter 
Sökandens/byggherrens namn, postadress, postnummer och postort* 

Sökandens/byggherrens person- eller organisationsnummer* Sökandens/byggherrens telefonnummer Ev. eget objektnummer 

Sökandens/byggherrens e-postadress 

Sökandens/byggherrens faktureringsadress, postnummer och postort (om annan än ovan angiven) 

Kontaktperson om annan än byggherren Kontaktpersonens telefonnummer 

Kontaktpersonens e-postadress 

Datum 

* Obligatoriska uppgifter

Vilka handlingar ska bifogas din anmälan? Se bilaga – installation/ändring av eldstad 

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. Maila gärna din 
ansökan och dina handlingar till bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera anmälan om installation/ändring av eldstad och/eller rökkanal i småhus (i enlighet med 
dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1 e). Mottagare av uppgifterna är handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen. Uppgifterna hanteras i enlighet med 
stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden (stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se) 
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@helsingborg.se. Mer information om dina rättigheter finner du på helsingborg.se.
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 Bilaga – Anmälan om installation eldstad 

 
 

Vad ska jag bifoga för handlingar till min anmälan?  
 
Installation av ny eldstad med befintlig skorsten 

 Planritning skala 1:100 – som visar eldstadens placering (markera eldstadens placering 
med x) 

 Produktbeskrivning 
 
Installation av ny skorsten och ny eldstad 

 Gavelfasadritning skala 1:100 – som visar skorstenens höjd  

 Planritning skala 1:100 – som visar eldstadens placering (markera eldstadens placering 
med x) 

 Produktbeskrivning 
 
 
 

 

Gavelfasadritning, redovisning med måttsatt höjd på skorsten. 
 
 
Väljer du att skicka in papperskopior ska en omgång skalenliga ritningar i A3-format alltid bifogas 
som komplement till större format. 
 
Ritningar ska vara i skala samt vara tydliga och fackmässigt gjorda med på vitt papper (inte 
rutat/linjerat papper) med svarta linjer, med tydlig kontrast, utan rastrering, skuggor och gråtoner. 
För större byggnationer krävs en kopior i färg tillsammans med ritningarna. 
 
Tänk på att kontrollmäta dina ritningar innan du ansöker så de stämmer med den angivna skalan. 
 
Du kan ansöka genom att mejla dina handlingar till bygglovsavdelningen@helsingborg.se. 
Om du väljer att skicka in din ansökan på papper skickar du den till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Bygglovenheten, 251 89 Helsingborg. 
 
För mer information se www.helsingborg.se/bygglov 
 
 
 

Tänk på att: 
Skorsten ska placeras minst 1,0 meter över 
taktäckning, dock minst över tacknock. 
 

Skorsten kräver bygglov om: 
- den är placerad på undre halvan av takfallet    
  och/eller är mer än 1,2 meter hög. 
- den är mer än 1,0 meter över nockhöjd. 
- fastigheten finns med i bevarandeprogram  
  eller är märkt Q, q eller k i detaljplan. 
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