
Bra att veta före installation 
 
 
Bygganmälan 
Före installation av eldstad och/eller rökkanal krävs en bygganmälan till kommunen. 
Byggherren = fastighetsägaren är ansvarig i enlighet med PBL (Plan och bygglagen) att 
anmälan görs. Ta kontakt med din kommuns byggnadsnämnd för råd och anvisningar.  
 
Nya regler kräver att startbesked lämnas innan bygget sätts igång, och slutbesked lämnas 
innan eldning får ske. Vid utebliven bygganmälan kan konsekvens bli vite. Byggherren = 
fastighetsägaren är ansvarig i enlighet med PBL (Plan & Bygglagen) att anmälan görs och 
betalas. 
 
Golvbelastning 
En golvbelastningsberäkning kan behöva utföras vid installation av eldstad. Kolla med er 
byggnadsnämnd. Detta gäller vanligtvis vid vikter över 200 kg. 
 
Värmespridning 
Optimal spridning av värmen är beroende av flera faktorer; vald placering i huset, husets 
ventilationssystem med tilluft och frånluft (friskluft och förbrukad/skämd luft), tryckskillnader 
mellan våningsplan (orsakat av ventilationssystem eller brist på ventilation) och inte minst 
hur husets planlösning ser ut. En öppen planlösning sprider oftast värmen bättre. En kamin 
på en övervåning kan inte värma en bottenvåning.  
 
Eldstadsplan 
Om kaminen placeras på ett brännbart golv ska golvet skyddas innan kaminen placeras. Det 
s.k. eldstadsplanet ska täcka minst 300 mm framför kaminen och 100 mm på sidorna. 
 
Installationsbesiktning 
Efter montering och före eldning ska anläggningen godkännas genom en 
installationsbesiktning av kommunen godkänd sakkunnig besiktningsman (ex. 
skorstensfejarmästare). 
 
Sotning (lagstadgad) 
Skorsten och anslutningsrör måste monteras på ett sådant sätt att allt går att sota och att 
sotet kan tas bort ur skorstensbotten/anslutningsrör. 
 
Att elda första gången 
Läs noga igenom kaminens anvisning och hela den separata eldningsinstruktionen för att 
kunna använda din kamin korrekt. 
Det kan finnas oljefilm på de lackerade ytorna som ger upphov till lukt och rök de första 
gångerna du eldar. Och vissa lacker efterhärdar och kan avge lukt under härdningen. Se 
därför till att ventilera ordentligt medan kaminen eldas in, detta är helt normalt. 
 
Varning! 
Det finns ytor på kaminen som kan ge brännskador vid beröring. Värmestrålningen genom 
glasluckan är större än på andra ytor. Felaktigt brukande kan ge personskador och orsaka 
brand i huset. Eftersom kaminen kan bli mycket varm rekommenderar vi att du använder en 
handske när du öppnar luckan och reglerar spjällen (på vissa modeller). 
 


