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CHECKLISTA FÖR  
ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV SMÅHUS  

 
EN CHECKLISTA FÖR ATT HJÄLPA DIG GÖRA EN KOMPLETT 
ANSÖKAN NÄR DU SKA BYGGA ETT NYTT SMÅHUS  
 
Ansökningsblanketten  
Läs noga igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten.  
 
- Skriv in uppgifter om fastigheten och vem du är/sökande. Glöm inte att fylla i ditt 
personnummer och att skriva under ansökan!  
 
- Välj vilken sorts lov du söker och vad du vill göra.  
 
- Beskriv projektet utförligt. Om du vill göra en längre beskrivning bifoga en separat 
skrivelse.  
 
- En kontrollansvarig (KA) ska anlitas vid nybyggnad och du måste ange dennes 
namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter. KA ska också 
skriva under ansökan. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna bevilja bygglov. Om du 
inte anger en KA kan ditt ärende inte komplettförklaras och handläggningen fördröjs.  
 
Bifoga följande ritningar: 
  
Situationsplan ritad i skala 1:500. Rita in byggnaden i skala 1:500 på en nybygg-
nadskarta.. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange 
minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga bygg-
nader på tomten. Markera husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga 
golvnivån på entréplanet.  
 
Redovisa också hur tomten ska ordnas: in- /utfart, parkering, befintliga och ändrade 
marknivåer, murar/stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering. Upp-
rätta gärna en särskild Markplaneringsritning i skala 1:500 för denna redovisning. 
Använd skala 1:200 om ritningen blir svårläst annars. 
  
Planritning/-ar ritade i skala 1:100. Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. 
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Kom ihåg 
att entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga och in-
nehålla vissa grundläggande funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR). Planrit-
ningen över entréplanet ska vara möblerad.  
 
Fasadritningar ritade i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya och 
befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materi-
alval och kulörer.  
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Sektion (genomskärning av byggnaden) ritad i skala 1:100. Alla relevanta sektioner 
ska redovisas. De ska vara måttsatta och visa våningshöjder, färdiga golvnivåer, 
marknivåer och takvinkel.  
 
Ovanstående handlingar krävs för att ansökan ska kunna komplettförklaras. 
Innan beslut om bygglov kan ytterligare redovisning komma att begäras. Inför 
tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. 



   3 (3) 

Redovisa också hur tomten ska ordnas: in- /utfart, parkering, befintliga och ändrade 
marknivåer, murar/stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering. Upp-
rätta gärna en särskild Markplaneringsritning i skala 1:400 för denna redovisning. 
Använd skala 1:200 om ritningen blir svårläst annars.  
Planritning/-ar ritade i skala 1:100. Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. 
Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut. Kom ihåg 
att entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga och in-
nehålla vissa grundläggande funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR). Planrit-
ningen över entréplanet ska vara möblerad. LÄNK tillgänglighet  
Fasadritningar ritade i skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Redovisa nya och 
befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materi-
alval och kulörer.  
Sektion (genomskärning av byggnaden) ritad i skala 1:100. Alla relevanta sektioner 
ska redovisas. De ska vara måttsatta och visa våningshöjder, färdiga golvnivåer, 
marknivåer och takvinkel.  

Ovanstående handlingar krävs för att ansökan ska kunna komplettförklaras. Innan 
beslut om bygglov kan ytterligare redovisning komma att begäras. Inför tekniskt sam-
råd och startbesked krävs ytterligare handlingar.kan! 
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