Checklista
Anmälan
installation av eldstad
en- och tvåbostadshus
Handlingarna skickas digitalt till bygg@oxelosund.se
eller med post till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund
Startbesked
Följande handlingar behöver skicka in för att få ett
startbesked. Installationen får inte påbörjas innan
du fått startbeskedet. Beroende på projekt kan det
finnas variationer från nedanstående lista.

Anmälansblankett
Situationsplan
Fasadritning

Planritning
Specifikation/
Produktblad

Anmälansblankett – Ej bygglovpliktig åtgärd,
här hittar du anmälansblanketten
- Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
- Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
- Fyll i din e-post (för snabbare kommunicering)
- Kryssa i vilken typ av ärende som anmälan handlar om.
- Beskriv utförligt vad anmälan handlar om.

Vill du veta mer?
Besök Oxelosund.se
för mer information
och kontaktuppgifter

Situationsplan i skala 1:400.
En situationsplan är en karta över hur din fastighet/tomt
förhåller sig till omgivande fastigheter/tomter. Mer
information om situationsplanen hittar du här. Markera
med i ett kryss i vilken byggnad och var i byggnaden
eldstaden och/eller rökkanalen ska installeras.
Situationsplanen ska vara baserad på en aktuell karta
som du beställer här.
Fasadritning i skala 1:100.
Om skorsten ska installeras, redovisa fasad från
långsida samt kortsida där placering och höjd framgår.
Mer information om fasadritning hittar du här.
Planritning i skala 1:100.
Kaminens och skorstenens placering ska ritas in. Alla
berörda plan ska redovisas. Mer information om
planritning hittar du här.
Specifikation/produktblad på eldstad.
En beskrivning med information om eldstaden och/eller
rökkanalen du vill installera. Oftast går det att ladda
hem produktspecifikationer från leverantörens hemsida.

Vill du veta mer?
Besök Oxelosund.se
för mer information
och kontaktuppgifter

Vad är en
relationshandling?
En relationshandling
beskriver hur
utförandet blev i
verkligheten efter att
installationen är
färdig.
Det kan ha skett
förändringar som
skiljer sig mot
tidigare inlämnade
handlingar/ritningar.
Dessa förändringar
ska redovisas på en
så kallad
relationshandling.
OBS! Endast mindre
avvikelser får
förekomma mot
tidigare beslutade
handlingar (bygglov
och startbesked). Om
större avvikelser
förekommer måste
en ny prövning göras
och ett nytt beslut
tas. I värsta fall kan
det innebära att du
måste riva hela eller
en del av den utfärda
åtgärden och betala
en stor summa böter
(sanktionsavgift).

Genomförande
Inför slutbesked
Anmälan installation av eldstad,
en- och tvåbostadshus

Handlingarna skickas digitalt till bygg@oxelosund.se
eller med post till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund

Slutbesked
Följande handlingar behöver du skicka in för att få
ett slutbesked. Beroende på projektet kan det
finnas variationer ifrån nedanstående lista.

Begäran om slutbesked
Besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren
Relationshandlingar (om avvikelse i placering förekommer
ska detta redovisas på nedanstående ritningar):

Vill du veta mer?
Besök Oxelosund.se
för mer information
och kontaktuppgifter
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Fasadritning



Planritning

