ANMÄLAN
ELDSTAD, RÖKKANAL
(inlämnas i ett exemplar)

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning*

Fastighetens adress*

Sökande, namn*

Person- eller organisationsnr*

Sökande, postadress, postnr och ort* (hit skickas beslut och faktura om inget annat anges på denna blankett)
Sökande, fakturaadress (om annan än ovan)

Telefon (även riktnummer)
Telefon, mobil

E-postadress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Uppgifter om åtgärden*
Typ av kamin/spis samt typgodkännandenummer
Typ av skorsten samt typgodkännandenummer

Namnteckning*
Datum

Sökande/byggherre, namnteckning (betalningsansvarig)

Namnförtydligande

Så här går anmälan till när du vill installera en eldstad eller en rökkanal:
1. Fyll i denna anmälan ovan och skicka/lämna in till stadsbyggnadskontoret (adress nedan).
2. Därefter får du ett beslut om startbesked tillsänt dig per post. Innan du fått startbesked får inget
arbete påbörjas. Med beslutet om startbesked får du ett förslag till kontrollplan. Du kan använda den
eller göra en egen kontrollplan. Observera att kontrollplanen måste vara fackmässigt utförd för att
slutbesked ska kunna ges (se nedan).
3. Kontrollplanen ska du använda för att kontrollera att installationen utförs enligt anvisningar samt
enligt gällande lagar och regler. Datera och signera efter varje utfört moment.
4. När hela kontrollplanen är signerad ska den undertecknas och skickas in till stadsbyggnadskontoret.
5. Om allt i kontrollplanen är i sin ordning fattar stadsbyggnadskontoret ett beslut om slutbesked som
skickas hem till dig per post. Först då får eldstaden och rökkanalen tas i bruk.

 Ange fastighetsbeteckning på alla handlingar. Till sökande skickas faktura. E-postadress underlättar för kommunikation om
ärendet. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige.
*OBLIGATORISKA UPPGIFTER (andra uppgifter och handlingar kan komma att begäras i senare skede om det
krävs för ärendets handläggning).
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets
hantering. Alla uppgifter i detta system är offentliga. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används eller
om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till nedanstående adress.
Postadress
Falkenbergs kommun
Stadsbyggnadskontoret
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Rådhustorget

Telefon
0346-88 60 00 eller direktnummer

E-postadress
stadsbyggnad@falkenberg.se
Internetadress
www.falkenberg.se

