
Information
Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal,
skall enligt plan- och bygglagen en anmälan göras till kommunen.
Anmälan ska göras minst fyra veckor innan arbetet planeras att påbörjas.
Startbesked ska inväntas innan installationen får påbörjas.
När du anmäler en installation av eldstad/rökkanal via denna e-tjänst behöver du också ange vilken typ av
eldstad och rökkanal som du vill installera. Det finns möjlighet att bifoga en produktspecifikation.

Vad händer med din anmälan?

1. Då du slutfört din anmälan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din anmälan om
du valt det.
2. Din anmälan registreras i vårt ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt
ärendenummer och kontaktinformation
till den handläggare som kommer att ta hand om ditt ärende.
3. Handläggaren kommer att kontakta dig om något saknas i din anmälan.
4. Din anmälan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser.
5. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat och avgiften räknats ut.
6. Ärendet expedieras och beslutet skickas hem till dig.

Startbesked

Innan du påbörjar några installationsarbeten måste du invänta startbesked. Om du påbörjar din installation
utan att invänta startbesked kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9
kapitlet.

Förenklad delgivning

När miljö- och byggnadsförvaltningen delger ett beslut kan förenklad delgivning komma att användas.
Information om vad det innebär finns på vår hemsida tanum.se/forenkladdelgivning.  

Jag har läst informationen och vill gå vidare till ansökan!
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Anmälan om installation av eldstad/rökkanal

Fastighet och sökande Obligatoriska uppgifter markeras med *

Fastighetsbeteckning
 

Personnummer
 

Fastighetens adress
 

Fastighetens postnummer
 

Fastighetens ort
 

Sökande

Förnamn
 

Efternamn
 

Adress
 

Postnummer
 

Ort
 

Telefonnummer dagtid/mobil
 

E-post
 

Vä l j  hu r  du  v i l l  b l i  kon tak tad  under  hand läggn ingens  gång  * Epost Brev

Faktureringsadress (om annat än ovan)
 

Organisationsnummer
 

Företagets projektnummer
 

Fastighetsägare (om annan än ovan)
 

Byggherre, om annan än sökanden

Förnamn
 

Efternamn
 

Personnummer
 

Telefonnummer dagtid/mobil
 

E-post
 

Bygglov är sökt *

Ja Nej Datum då bygglov beviljades  
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Anmälan avser

Ersatt gammal kamin mot ny braskamin Ny skorsten i fasad **
**Bygglovspliktigt inom
detaljplanerat område

Ny panna/kamin Ny skorsten genom tak

Ny braskassett/spisinsats i befintlig spis/kakelugn Ny kanal i skorsten

Ny/ändring av imkanal/fläkt Spannmålspanna

Ändrig av bränsleform i befintlig panna
Från
 

Till
 

Byte till ny panna för nytt bränsleslag
Från
 

Till
 

Byggnad - ange byggnadens huvudsakliga ändamål

Enbostadshus Tvåbostadshus Rad, par, kedjehus

Fritidshus Flerbostadshus
ange antal berörda lägenheter:
 

Hus för äldre el funktionshindrade Garage och förråd Industri och lagerbyggnad

Annan byggnad eller anläggning
ange vilken byggnad:
 

Värmekälla och skorsten

Värmekällans typgodkännande nr
 

Skorstenens typgodkännande nr
 

Datum för påbörjande
 

Bifogade filer
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Övriga upplysningar

 

Signering/underskrift **

Sökanden Annan än sökanden

* *Om annan  än  sökanden  e-s ignera r/sk r i ve r  under  e- t j äns ten/b lanke t ten ,  så  k rävs  fu l lmak t  f r ån  sökanden  som beskr i ve r
v i l k a  å tgä rde r  den  som e-s i gne r a r / sk r i v e r  unde r  ha r  r ä t t  a t t  gö r a  f ö r  sökanden .

Underskrift

Datum och ort

Namnteckning Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information
om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.tanum.se/integritetspolicy

Blanketten sänds till 
Tanums Kommun 
Bygglovsavdelningen
457 81 Tanumshede
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