
Bygganvisningar
För dig som ska bygga enfamiljshus i Klippdalen

Sektor samhällsbyggnad, oktober 2017

Illustration över hur området kan se ut. 

 
 Befintlig bebyggelse

 Lediga tomter



BYGGANVISNINGAR
Syftet med bygganvisningarna är att kort beskriva det nya området och redovisa en 
sammanställning av bestämmelser, råd och tips på hur du bör bygga inom Klippdalen. 
Målet är att bygganvisningarna ska vara ett hjälpmedel för dig att tillsammans med 
övriga husbyggare skapa ett väl sammanhållet bostadsområde och en trivsam och 
trygg boendemiljö. 

KLIPPDALEN
Klippdalen är beläget i området Dälderna på Billingesluttningen, nordväst om Skövde 
centrum. detaljplanen omfattar fyra fastigheter med friliggande enbostadshus på väs-
tra sidan av Däldernavägen samt fyra stycken rad/kedje/parhus på östra sidan vägen. 

Utformningen av området har anpassats efter platsens terräng och de naturvärden 
som finns på platsen. Klippdalen ska ge en väl sammanhållen bebyggelsestruktur och 
vara en logisk fortsättning av bebyggelsen längs Däldernavägen.

Klippdalen ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö i en inventering som Skaraborgs 
länsmuseum och Skövde kommun genomfört. De kulturhistoriska värdena har  väglett 
arbetet med planen. Syftet har varit att få till nya bostäder i Klippdalen som överens-
stämmer med övrig bebyggelsestruktur längs Däldernavägen. Bland annat ses det 
som viktigt att husen närmast Däldernavägen har väl tilltagna förgårdsmarker och 
att långsidorna av huset placeras ut mot vägen.

Klippdalen gränsar till Billingeklevens naturreservat där ett rikt växtliv återfinns samt 
många vackra miljöer och fina vyer över Skövde med omnejd.

HUR NI FÅR BYGGA I KLIPPDALEN

Detaljplanen
För Klippdalen gäller detaljplan antagen av kommunstyrelsen 2015-11-09. Detaljpla-
nen består av en plankarta som redovisar vilka rättigheter och skyldigheter som gäller 
inom området. Plankartan är ett juridisk bindande dokument som är ett underlag för 
bygglovprövningen. Därtill finns en planbeskrivning som anger syftet med detaljpla-
nen och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen beskriver och förklarar 
innehållet i detaljplanen. Genomförandebeskrivningen beskriver genomförandet av 
detaljplanen. 

Nedan redovisas en sammanfattning och förklaring av plankartan med gällande be-
stämmelser för villabebyggelse. Uppstår oklarheter är det alltid detaljplanekartans 
bestämmelser som gäller. 

Fastigheter och byggrätter
Klippdalen omfattar 3 st friköpta tomter för friliggande småhus. Tomtstorleken varierar 
mellan ca 1000 och ca 2000 kvm beroende på tomtens placering och vilket vädersträck 
tomten vänder sig mot. 

Högst en huvudbyggnad (bostad) är tillåten på varje tomt. I den totala byggnadsarean 
ingår huvudbyggnad och komplementbyggnader (uthus, garage, carports).

Byggrätten (e) på plankartan, redovisar högsta totalt tillåtna byggnadsarean (BYA).
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• e1 - Minsta tomtstorlek 1000 m2. På fastighet med 1-planshus är högsta tillåtna 
byggnadsarea (BYA) 250 m2. På fastighet med 1½-2-planshus är högsta tillåtna 
byggnadsarea (BYA) 200 m2.

En av fastigheterna, fastighet nr. 6 berörs av ett u-område. Det innebär att marken 
inom fastigheten ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. U-området 
får inte bebyggas med byggnad, altan eller liknande. Även rötter från vegetation kan 
störa ledningarna. Vid underhåll av ledningar kan området komma att grävas upp. Se 
u-områden i illustrationen.

Utformning och utseende
Din huvudbyggnad har en höjdbegränsning om maximal nockhöjd. Det betyder att 
huvudbyggnadens höjd upp till nocken maximalt får vara 8,0 meter. Skorsten och 
andra uppstickande delar ovan är undantaget nockhöjden och räknas inte in i hu-
vudbyggnadens höjd.

Bygger du ett hus med pulpettak gäller maximalt 7,0 meter nockhöjd. 

Bestämmelse (f) på plankartan anger tillåten taktäckning samt kulör på denna.

• f - takteckning ska utgöras av lertegel eller betongpannor i tegelröd färg alternativt 
tegelröd eller eller aluzinkfärgad bandtäckt plåt. 

Takets material och kulör är ett sätt för den nya bebyggelsen att smälta samman med 
övrig bebyggelse längs Däldernavägen och bilda en enhetlig vy av hela Dälderna.

U-område markerad i bild.

Illustration som visar tillåten höjd och takvinkel för olika typer av hus och takkonstruktioner. 
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Placering
Var du placerar ditt hus är av stor vikt för hur området i sin helhet upplevs. Målet med 
placeringsbestämmelserna är att skapa ett väl sammanhållet bostadsområde med en 
trivsam och trygg boendemiljö.

Huvudbyggnad ska placeras 4 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Uthus och 
garage ska placeras minst 6 meter från gräns mot gata eller gemensam utfartsväg. 
Uthus och garage ska placeras minst 1 meter från tomtgräns.

Det är inte tillåtet att ta kommunens mark i anspråk.

Mark och vegetation
Väster om planområdet ligger det kommunala naturreservatet för Billingekleven. Na-
turreservatet hyser sälg, björk och gran som är viktiga för den biologiska mångfalden. 
Det är inte tillåtet att som privatperson beskära eller avverka träd. Beskärning av träd 
inom naturreservat ska prövas utifrån reservatsbestämmelserna. Även fallna träd ska 
låtas ligga kvar och blir med tiden nya biotoper för insekter och djur.

Marken i området klassas som högradonmark. Det innebär att byggnader ska utfor-
mas radonsäkra. På grund av radonförekomst och det höga grundvattnet i området 
får endast källarlösa hus byggas. Planbestämmelsen b reglerar att endast källarlösa 
hus får upprättas. 

Vid projekteringen av bebyggelse inom planområdet ska stor hänsyn tas till de geo-
tekniska förhållandena, speciellt då det är högt grundvatten inom området. På grund 
av markförhållandena är lokalt omhändertagande av dagvatten inte lämpligt inom 
respektive fastighet. Dränering kring husgrunder ska utformas så att markavvattning i 
naturområdena inte sker. Detta för att naturvärdena i naturreservatet inte ska ta skada. 

Tänk på att reservera mark på den egna tomten så att nivåskillnader kan tas upp i 
mjuka slänter mot dina grannar och naturmark. Uppmärksamma mötet mellan din 
och grannens fastighetsgräns. Det är lätt att bara se sin egen fastighet. Här måste du 
se till helheten och hur ett bra möte ska ske mellan fastigheterna. 

Däldernavägen

Sektion över villatomterna i klippdalen. Anslutning till naturlig markhöjd mot grannfastighet
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RÅD OCH TIPS
Lär först känna din tomt, välj sedan hus
Innan du bestämmer dig för vilket hus du vill bygga, ska du gå igenom förutsättning-
arna som gäller för den tomt du har fått. Detaljplanen reglerar hur du ska bygga ditt 
hus. Läs igenom detaljplanen noga. 

Tänk också på att huset ska anpassas efter hur tomten ser ut och tomtens läge. Ett 
tips är att åka ut och titta på tomten i verkligheten. Då ser du tomtens befintliga skick, 
hur det ser ut med lutningar, höjder och i vilket väderstreck tomten ligger. Finns det 
träd eller dylikt som måste bevaras enligt detaljplanen? Hur är elskåp och lyktstolpar 
placerade ute i gatan? Det är sådana frågor som kan vara bra att ha koll på innan ni 
bestämmer hustyp och husets placering på tomten. 

Ta gärna hjälp av nedanstående råd:

• Besök tomten vid olika tider på dygnet för att skaffa dig en helhetsbild av platsen. 
Gillar du morgonsol eller föredrar du en uteplats i söderläge? Vad ska du ha tomten 
till? Odling? Lek? 

• Bygg med terrängen - inte mot den. Välj en hustyp som harmoniserar med terräng-
en och utnyttjar tomtens fördelar utan att behöva schakta, spränga eller fylla ut.

• Placera huset på tomten, utifrån planbestämmelserna, sol-, skugga- och vindför-
hållanden.

• Var finns utsikten?

• Hur och var kan du skapa privata rum i trädgården utan insyn från grannar och 
passerande?

• Planera för framtiden. Hur och var kan jag bygga till huset?

• Vad är karaktäristiskt för platsen? Finns det exempelvis lokala material att inspi-
reras av i bostadens fasad eller detaljer?

Eller gör tvärtom...
Har du redan hittat ditt drömhus så får du göra tvärtom, leta reda på den tomt som 
bäst lämpar sig för huset. Att anpassa tomten för mycket efter huset kan bli kostsamt  
både ekonomiskt och gestaltningsmässigt. Stäm hela tiden av dina idéer mot de 
planbestämmelser som gäller. 

Ta tidigt kontakt med bygglovenheten
Om du vill ha råd och hjälp? Ta kontak med kommunens bygglovsenhet. Här kan du 
får ytterligare råd inför ditt slutgiltiga val. Ring kommunens kontaktcenter för att boka 
en tid för ett möte.
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ÖVRIGA GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
Utöver planbestämmelserna i detaljplanen, vilka är juridisk bindande, finns ytterli-
gare ett antal förutsättningar och råd som ni som byggherre och fastighetsägare bör 
känna till.

Dagvatten
Målsättningen är att dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten genom en 
LOD-lösning i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. I Klippdalen består marken 
av täta jordlager och ytligt grundvatten. Med hänsyn till ovan kända faktorer rekomm    
enderas därför inte ett lokalt omhändertagande av dagvatten genom perkolation i 
området. 

Dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten inom området 
ska istället avledas till det fördröjningsmagasin som återfinns inom det u-område som 
finns markerat på plankartan. Magasinet fördröjer därmed vattenflödet innan det når 
det befintliga ledningsnätet i området.

Jordmassor och upplag
Du ansvarar som byggherre/fastighetsägare för borttransport av eventuella jordmas-
sor som inte behövs för tomtens planering. Tänk på att det krävs särskilt tillstånd för 
att använda kommunens mark för upplag. 

Uppvärmning

Uppvärmning ska anordnas som enskilda anläggningar.

Vatten och avlopp
Planområdet ingår i verksamhetsområdet för dagvatten. Det innebär att alla fastigheter 
måste anslutas till det kommunala VA-nätet. Anslutningsavgift tas ut och en servisan-
mälan ska lämnas in. Förbindelsepunkt för fastigheten redovisas på nybyggnadskarta, 
se mer under Nybyggnadskarta. 

El
Fastighetsägaren/exploatören ska hålla med schakt och kanalisation, åt eldistributö-
ren SkövdeNät AB, ifrån elrum eller fasadmätarskåp till tomtgräns dit SkövdeNät AB 
anvisar. Elrum ska placeras mot yttervägg och uppfylla gällande krav på storlek. För 
mer information, kontakta SkövdeNät AB.

Tele och opto
Telia ansvarar för att kanalisation för tele och opto läggs inom planområdet. Fiberkanal 
dras fram till varje fastighet och ansluts till Telias öppna nät. Byggherren/fastighetsä-
garen ska förlägga kanalisation från mediacentral till tomträns dit Telia anvisar.

Energiplanera ditt hus
En villa har normalt en livslängd på 50 år eller mer. Under livslängden utgör driftkost-
naden normalt ca hälften av husets totala livscykelkostnad. Den andra hälften består 
av byggkostnad, finansering samt om och tillbyggnadskostnader. Det innebär att det 
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troligtvis finns långsiktiga vinster i att bygga energisnålt, även om det kanske innebär 
en högre byggkostnad.

Innan du väljer system för uppvärmning, ventilation och typ av isolering, dörrar och 
fönster exempelvis, rekommenderas att du tar kontakt med kommunens energi- och 
klimatrådgivare för att få mer råd och aktuell information. 

Glas i dörrar och fönster kan ha väldigt olika egenskaper, glas kan t.ex. reflektera solljus 
men släppa in värme eller tvärtom. Glas kan ha väldigt olika värmeledningsförmåga, 
här är det viktigt att titta på hela konstruktionen.

Byggnadens energianvändning ska kunna läsas av. Avläsning ska göras lättillgänglig för 
dig som fastighetsägare. Det är viktigt att du kan styra och reglera värmen i huset efter 
olika behov. Det ger både ett bättre inomhusklimat och kan hjälpa dig att spara pengar. 

Vid projektering av byggnaden behövs det kontrolleras att den kommer fylla kravet 
på god energihushållning. Detta görs med beräkning. Det är viktigt att huset blir tätt 
så det inte läcker fuktig luft ut i vägg- eller takkonstruktionen. Detta för att ett otätt 
hus blir mindre energieffektivt. 

Djurhållning

På intilliggande fastighet norr om klippdalen har det förekommit betesdjur under 
sommarhalvåret i form av hästar. Betesdjurens antal har uppgått till ca 3 st. Närheten 
till bostadsbebyggelse innebär dock att det finns en risk för spridning av hästallergener. 

Skövde kommun har tagit fram riktlinjer för lämpligt avstånd mellan hästhållning och 
bostäder. Enligt denna bedöms avståndet mellan planerade bostäder och befintlig 
beteshage, rasthage vara tillräckligt stort. Även om avståndet är tillräckligt så bör 
fastighetsägaren känna till ovan information i samband med tecknande av köpeavtal.

BYGGLOV OCH STARTBESKED
Nybyggnadskarta
Du som tänker bygga inom Klippdalen behöver detaljerade uppgifter om tomtens 
utformning, vilka bestämmelser som gäller, anslutningspunkter för  vatten- och av-
loppsledningar samt höjder på angränsande väg, naturmark och grannfastigheter. 
Dessa uppgifter sammanställs på en nybyggnadskarta av den kommunala lantmäte-
rimyndigheten i Skövde.

Nybyggnadskartan är ett projekteringsunderlag och utgör situationsplanen för 
bygglovet. Utifrån kartan kan byggnadernas läge på tomten redovisas noggrant. En 
nybyggnadskarta är därför en förutsättning för bygglovhanteringen. 

Kartan beställs av den kommunala lantmäterimyndigheten i Skövde. Beställningen 
göras via e-tjänst eller via blankett som laddas ned från Skövde kommuns hemsida 
www.skovde.se.
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Bygglovhandling
Innan du startar bygget ska du ha ett beviljat bygglov och ett startbesked. För att vi 
ska kunna fatta de olika besluten på ett snabbt och effektivt sätt så behöver vi bra 
handlingar/ritningar (fackmannamässigt upprättade).

Din bygglovsansökan ska innehålla:

• Ifylld ansökningsblankett med uppgift om certifierad kontrollansvarig.

• Måttsatt situationsplan i skala 1:500, inritad på en kopia av nybyggnadskartan)

• Planritning i skala 1:100

• Fasadritning i skala 1:100 (inklusive befintliga marklinjer)

• Sektionsritning i skala 1:100

• Markritning som redovisar uppfyllnader och markhöjder.

Blanketterna för ansökan kan beställas från bygglovsenheten. De kan också laddas 
ned från Skövde kommuns hemsida www.skovde.se. På hemsidan kan du ansöka om 
bygglov via e-tjänst med hjälp av ditt Bank-ID.

För att få ett startbesked för att börja bygga behöver du redovisa byggnadens tekniska 
utförande och en kontrollplan. Detta gör du på det tekniska samrådet. 

Färdigställandeskydd
Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa 
dig (byggherren) i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs 
eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Ett färdigställandeskydd 
ska enligt lag finnas vid en nybyggnad. 

Energibalansräkning
Förutom att det finns krav på byggnadens energianvändning så ställs också krav på en 
minsta godtagbar värmeisolering för byggnaden, krav på värme-, kyl- och luftbehand-
lingsinstallationer, krav på effektiv elanvändning och på installation av mätsystem för 
uppföljning av byggnadens energianvändning. 

Byggnadens energianvändning redovisas enklast genom en energibalansberäkning.

Kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare för att få förslag på olika krav 
du kan ställa på din husleverantör för att kunna sänka dina driftskostnader.

Kontrollansvarig
Du måste anlita en kontrollansvarig som din (byggherrens) högra hand, både mot 
kommunen och mot entreprenörerna. Den kontrollansvarige ska dessutom se till att 
kontrollplanen följs och blir ifylld allt eftersom byggnationen färdigställs.

Kontrollplan
Förslag till kontrollplan ska finnas framtagen till det tekniska samrådet som visar vilka 
kontroller (besiktningar och prov m.m.) som du (byggherren) har tänkt att genomföra 
för att huset ska uppfylla de tekniska egenskapskraven.
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Husutstakning
Innan du börjar bygga ditt hus måste byggnadernas läge stakas ut. Mer information 
om husutstakning och beställningsblankett hittar du på Skövde kommuns hemsida 
www.skovde.se.

Vad du får göra utan bygglov
I anslutning till bostadshuset får du utan bygglov utföra ett antal åtgärder. Dessa finns 
angivna i Boverkets informationsskrift ”Får jag bygga?”  som du kan ladda ned från 
Boverkets hemsida (www.boverket.se). 

AVGIFTER & TAXOR
Redan i byggets inledningsskede uppstår kostnader för dig som bygger. Dessa utgörs 
av olika avgifter som ska täcka de kostnader kommunen och andra parter har haft för 
områdets utbyggnad.

Vatten, avlopp och dagvatten
Avgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppssystem ingår inte i tomtpri-
set. Anslutningsavgift tas ut enligt gällande VA-taxa. Denna baseras bland annat på 
tomtens storlek. 

Tele och bredband
Anslutningsavgiften för anslutning av fiber till Skövde stadsnät ingår i köpeskillingen 
för tomten.

El
Kontakta SkövdeNät AB för mer information.

Bygglov, startbesked
Kostnaden för bygglov och startbesked ingår inte i tomtpriset, utan baseras på vå-
ningsplanens sammanlagda yta, bruttoarean (BTA) samt eventuellt carport, balkonger, 
skärmtak etc. så kallad öppenarea (OPA).

Nybyggnadskarta och husutstakning
Kostnaden för nybyggnadskarta och husutstakning ingår inte i tomtpriset. Denna 
kostnad varierar beroende på byggnadsarean och antal punkter (hushörn).

Lantmäteriförrättning
Kostnad för lantmäteriförrättning för fastigheter enligt föreslagen fastighetsgräns på 
plankartan ingår i tomtpriset.

Vid avstyckning utöver föreslagen fastighetsgräns, kontakta det kommunala lantmä-
teriet. 
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TOMTKÖP
Du reserverar den aktuella tomten under fyra veckor. Innan reservationstiden har gått 
ut ska handpenning vara betald. Handpenningen motsvarar 10 % utav köpeskillingen. 
Uppfylls inte dessa villkor återkallar kommunen reservationen. 

Efter att köpeavtalet är påskrivet utav båda parter är tomten reserverad i ytterligare nio 
månader ifrån köpeavtalsdatumet. Under dessa månader ska din ansökan om bygglov 
lämnas in till kommunens bygglovsenhet, samt du ska ha fått bygglovet beviljat inom 
ovanstående tid. När ditt bygglov är beviljat ska resterande 90 % utav köpeskillingen 
betalas. Inbetalningen ska ske inom 30 dagar. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen 
rätt att häva köpeavtalet och återbetala 90 % utav den inbetalade handpenningen. 

När köpeskillingen är betald i sin helhet ska kommunen utfärda ett köpebrev. När du 
har fått köpebrevet har du tillträde till tomten och kan då söka lagfart för fastigheten 
för att bli lagfaren ägare.

För upprättande av köpeavtal och köpebrev tar du kontakt med Maria Toftby på kom-
munens Mark och Exploateringsenhet via e-post maria.toftby@skovde.se eller på 
telefon 0500-49 86 38. 

För att motverka att tomter köps i spekulationssyfte råder det ett försäljningsförbud 
under de första två åren. Dock kan undantag göras på grund av ömmande skäl såsom 
allvarlig sjukdom i familjen och dödsfall. Vid en sådan situation ska en skriftlig begäran, 
om undantag ifrån denna regel, lämnas in till kommunens Mark och Exploateringsen-
het. 

Du ska inom två år, räknat från köpeavtalsdagen, ha färdigställt ditt hus.
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KONTAKTPERSONER
Vid frågor och beställning av underlag m.m. är du välkommen att ta kontakt med 
nedanstående personer.

Sektor samhällsbyggnad
• Tomtförsäljning:   Maria Toftby   0500-49 86 38

• Bygglov:    Claes Clausen   0500-49 80 54

    Liss-Kristin Jacobsson  0500-49 73 08

• Nybyggnadskarta:   Anna-Lena Nilsson  0500-49 81 38

    Linda Axelsson   0500-49 87 36

• Utsättning av hus:   Anna-Lena Nilsson  0500-49 81 38

    Lars Karlsson   0500-49 81 39

• Planfrågor:    Tommi Lehto   0500-49 82 40

Sektor service, VA
• Anslutning, avgifter:  Katarina Carlsten  0500-49 81 62

SkövdeNät AB
• Anslutningar, avgifter: Dan André  dan.andre@skovde.se

    Mattias Lång  mattias.lang@skovde.se

Skövde Stadsnät
• Anslutning, avgifter     stadsnat@skovde.se
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Sektor samhällsbyggnad 

Postadress 541 83  SKÖVDE    Telefon 0500-49 80 00   Hemsida www.skovde.se 

VIKTIGA DATUM

• Torsdag 26 oktober 
Tomtsläpp för 3 st villatomter i Klippdalen.

• Tisdag 14 november kl. 18.00 
Information/Minimässa i Stadshusets entréhall om tomtsläppen i Trädgårdsstaden etapp 2, 
Bissgården (Skultorp) och Klippdalen (Dälderna). 
Medverkar gör tjänstemän på plan, bygglov samt mark- och exploatering.

• Måndag 27 november 
Ska du senast ha anmält önskemål av tomt till kommunen.

• Torsdag 30 november 
Kommunen meddelar vilka som beviljats en tomt.

• Måndag 11 december kl. 18.00 
Informationsmöte med de blivande fastighetsägarna. Medverkar gör tjänstemän på plan, 
bygglov samt mark- och exploatering. Tid och plats meddelas senare.

• Måndag 15 januari 2018 
Ska du senast tackat ja samt betalat handpenning till kommunen för din fastighet.

AKTUELLA TOMTER


