
installation braskamin
Vid installation av en braskamin behöver man 
tänka på hur braskaminen kan påverka din 
omgivning. Röken från din braskamin kan bli 
störande så tala med dina grannar i förväg om 
röken kan tänkas påverka dom.

Via skorstenen ska rökgaser och avgaser släp-
pas ut. Därför måste skorstenen vara tillräckligt 
hög för att det ska bli bra skorstensverkan och 
förhindra att besvär uppstår kring byggnaden 
eller i dess omgivning. 

En ny skorsten ska placeras så att rökgaser och 
avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppnings-
bara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i 
byggnaden eller överförs till närliggande bygg-
nader. Taket blir sotarens arbetsplats så det är 
viktigt att göra stegar och säkerhetsanordningar 
på taket på rätt sätt. Tänk också på att kom-
munen kan förbjuda eldning om den blir alltför 
störande.

anmälan
Att installera en braskamin kräver att en anmä-
lan lämnas in till kommunen. Med anmälnings-
blanketten ska du normalt bifoga en plan- och 
fasadritning där eldstaden och skorstenen finns 
inritade. Du ska också ange typ och fabrikat 
på den eldstad och skorsten du ska installera. 
Bifoga gärna broschyrmaterial eller teknisk do-
kumentation som beskriver anläggningen.

startbesked
Innan du får påbörja din installtion måste du ha 
fått ett startbesked från kommunen. Ett villkor 
i startbeskedet är att din anläggning ska besiktas 
och godkännas av en sakkunnig (t ex sotaren) 
innan du får börja elda.

byggherren ansvarig
Byggherren (ofta densamma som sökanden) är 
ansvarig för att reglerna i Boverkets byggregler 
följs. Reglerna innebär bland annat också att det 
inte får uppstå risk för brand- och gasspridning.

skorstenens placering och utformning
Det är bra om skorstenen blir placerad nära 
nocken eller takets högsta punkt. Utseendet på 
hustet kan annars förändras rejält vilket kan 
komma kräva bygglov. Skorstenen ska monteras 
så att den sticker upp minst 1 meter över taket, 
men även sticka upp över taknocken.

håller golvet?
En vanlig golvkonstruktion klarar i många fall 
den extra belastningen som en typgodkänd spis 
ger men du bör kolla att det håller! En massivt 
murad spis och skorsten i tegel kan bli väldigt 
tungt och då behöver du kanske förstärka bjälk-
laget.

sotaren godkänner installationen
Innan du får börja elda ska skorstensfejar-
mästaren eller annan sakkunnig godkänna 
installationen. Detta intyg skickar du in till 
kommunen tillsammans med en begäran om 
slutbesked. När allt överensstämmer med start-
beskedets anvisningar kan kommunen utfärda 
slutbesked. Saknas säkerhetsanordningar på 
taket för sotaren kan slutbesked inte utfärdas.

Installation av braskamin
Många vill installera en braskamin i sitt hus. Både för ökad trivsel där hemma och som ett 
komplement till att värma sitt hus. Här får du en del råd om vad du ska tänka på inför en 
installation.
   



Ytterligare information;
Tips om hur du eldar säkert;

Myndigheten för samhällsberedskap
www.msb.se
 
http://www.mittbygge.se/Bygga/Bo/
Drift-och-underhall/Elda-sakert

Tips om hur du får taket säkert för 
sotaren;
www.taksakerhet.se (säkra villatak) 
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checklista
Inför en anmälan behöver du förbereda dig med att ta fram olika uppgifter, ritningar och handlingar. Här 
följer en checklista om vad du bör förbereda och vad du bör fylla i när du gör anmälan till kommunen.

• Fabrikat och typ på braskamin och typ- eller miljögodkännande. 

• Fabrikat och typ på rökkanal och typ- eller miljögodkännande.

• Planritning i skala 1:100 med braskaminen inritad. 

• Fasadritning med skorsten inritad och måttsatt.

• Situationsplan (tomtritning) där byggnaden markeras med ett kryss. 


