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Anmälan om installation av eldstad 
Datum……………. 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Lex och Comprima, 
för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Plan- och bygglagen. 

Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För mer 
information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se 

Innan installationen påbörjas måste du invänta startbesked 

Sökanden 
Namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: 

Fakturamottagare 
Samma som sökande? ☐Ja ☐ Nej, fyll i nedan 
Namn: Organisationsnummer/personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Postnummer: Postort: 

Epost: E-faktura: 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsadress: 

Postnummer: Postort: 

Fastighetsägare den samme som sökande? ☐ Ja ☐Nej 

Om nej, finns överenskommelse med fastighetsägare? ☐ Ja ☐ Nej 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 

http://www.gnosjo.se/
www.gnosjo.se
www.gnosjo.se
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Anmälan avser installation av: 

☐Eldstad ☐Rökkanal ☐Vedpanna ☐Öppen spis 

☐Pelletsbrännare ☐Pelletskamin ☐Insats/kassett ☐Ny skorsten 

☐Annat, ange vad: ________________________________________________________ 

Byggnadstyp 
Välj byggnadens huvudsakliga ändamål 

☐En- eller tvåbostadshus ☐Flerfamiljshus ☐Fritidshus 

☐Annat, ange vad: ________________________________________ 

Tidpunkt för påbörjande 
Innan installation får påbörjas måste du invänta startbesked. 

Byggnadsarbetet beräknas påbörjas, datum: ____________________ 

Uppgifter om sakkunnig/skorstensfejartekniker 
Namn Telefonnummer: 

Företag 

Adress 

Postnummer Postort 

Bifogade handlingar och uppgifter 

☐Prestandadeklaration Obligatoriskt! (Anmälan anses inte som fullständig utan en prestandadeklaration) 

☐Fasad- och planritning (Om inte anläggningen ansluts i befintlig skorsten. Kan räcka med foto) 

☐Annat; vad? _____________________________________________________ 

Upplysningar 
Avgift kommer att tas ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. För ytterligare upplysningar kontakta 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avgift tas ut även vid avslag. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän du fått startbesked. Eldstaden får inte tas i bruk innan 
du fått slutbesked. 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 

www.gnosjo.se
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_______________________________ ____________________________ 
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Underskrift 

Datum och ort 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 

www.gnosjo.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
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Information 
Blanketten ska användas för anmälan av installation av eldstad. 

En prestandadeklaration ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ansökan ska anses komplett. 

Observera att arbetet inte får påbörjas förrän du fått startbesked. Eldstaden får inte tas i bruk innan 
du fått slutbesked. 

Blanketten skickas till Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö eller 
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se 

Information om förenklad delgivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att använda sig av för enklad delgivning i ditt ärende. 

Vi skickar ut två brev 

Det första brevet innehåller den handling, till exempel ett beslut, som du ska ha. Det andra brevet innehåller 
ett kontrollmeddelande om att vi har skickat handlingen till dig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att du har fått ta del av handlingen när två veckor har gått från den 
dagen det första brevet skickades. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. 

Exempel: 

Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Du har tre veckor på dig att 
överklaga beslutet och då börjar de tre veckorna räknas från 15 mars till 5 april. 

Det tar alltså fem veckor efter att beslutet (första brevet) skickats, till att det har vunnit laga kraft. 

Varför två brev? 

För att vara säker på att du som mottagare får informationen skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två 
brev. Två brev minskar risken för fel. 

Gnosjö kommun Besöksadress: Organisationsnummer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15 212000-0506 www.gnosjo.se 
335 80 Gnosjö 335 30 Gnosjö 

www.gnosjo.se
mailto:samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se
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