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Anmälan och kontrollplan 
Innan du börjar installera en eldstad eller 
byter ut din gamla måste du göra en 
anmälan till Byggnadsnämndens bygg- 
lovsenhet. Till anmälan ska du bifoga en 
kontrollplan. Det är ett dokument som 
visar vilka kontroller du tänker utföra 
under planeringen och installationen av 
din eldstad. 
 
Startbesked 
Kontrollplanen bedöms av Byggnads- 
nämnden som lämnar ett startbesked. 
Först när du fått startbesked har du rätt att 
installera din eldstad. 
 
Installationsbesiktning 
När installationen är utförd ska du låta en 
sakkunnig göra en installationsbesiktning. 
Endast sotare utbildade som skorstens- 
fejartekniker har behörighet att utföra en 
installationsbesiktning. 
 
Mer information hittar du på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps webb- 
plats msb.se. 
 
Ifylld kontrollplan och protokoll 
Efter installationsbesiktningen ska du 
redovisa i kontrollplanen att kontrollerna 
är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen 
skickar du in till Byggnadsnämnden till- 
sammans med protokollet från installa- 
tionsbesiktningen. 
 
Protokollet från installationsbesiktningen 
ska du också skicka till Örebro Sotarn AB 
så att din eldstad blir ett sotningsobjekt. 
(Gäller inte då du anlitat Örebro Sotarn 
AB för installationsbesiktningen.) 

Slutbesked 
Byggnadsnämnden fattar beslut om slut- 
besked utifrån den ifyllda kontrollplanen 
och protokollet från installationsbesikt- 
ningen. 
  
OBS! Först när du har fått beslut om 
slutbesked från Byggnadsnämnden och 
anmält eldstaden som sotningsobjekt till 
Örebro Sotarn AB, får du börja elda.      
 
Miljö och hälsa 
Även om Byggnadsnämnden godkänt din 
eldstad kan Miljönämnden ge dig restrik- 
tioner, om man bedömer att eldandet kan 
leda till olägenheter för människors hälsa i 
omgivningen. Vid köp av eldstad bör du 
därför väga in vilken placering som är bäst 
lämpad ur hälsosynpukt, för både dig och 
din omgivning. 
  
  

  
Mer information 
För mer information och blankett kontak- 
ta Servicecenter  eller besök 
orebro.se/bygglov. Blanketten heter: 
"Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd” 
  
  

Servicecenter 
019-21 10 00 
  

Drottninggatan 5 
  
  

  
  

  
  

Örebro Sotarn AB Örebro 
019-17 00 70 

  

orebrosotarn@orebrosotarn.se 
  

orebrosotarn.se 

  
  
  
  
www.orebro.se/bygglov 
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