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Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov: 

□ Ansökningsblankett (ifylld och underskriven) 

□ Planritningar i skala 1:100 

□ Fasadritningar i skala 1:100 

□ Sektionsritningar i skala 1:100 

□ Nybyggnadskarta i skala 1:400  

□ Markplaneringsritning i skala 1:400 

□ Uppgifter om kontrollansvarig (fyll i uppgifterna på ansökningsblanketten) 

□ Kontrollplan, konstruktionsritningar, energiberäkning och försäkringar redovisas vid det tekniska samrådet 

 
Information som ska finnas på samtliga ritningar: 

□ Vad avser ansökan (bygglovshandling och nybyggnation av bostadshus) 

□ Vad ritningen visar (planritning, fasadritning, sektionsritning etc.) 

□ Datum, fastighetsbeteckning och vem som har upprättat ritningarna 

□ Skala  

 
Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och skalenliga samt redovisas på 

olinjerat ofärgat papper. 

EXEMPELRITNINGAR 
Nybyggnation av enbostadshus 

Hit skickar du din ansökan: 
Svalövs kommun 
Samhällsbyggnad  
Plan & Bygg 
268 80 SVALÖV  
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Ett av badrummen på bottenvåningen ska 

uppfylla kraven på tillgänglighet. Redovisa 

måttsättning enl. Svensk Standard 

Ange NCS kulör. 

Fasadmaterial och 

färgsättning ska redovisas 

på ritningen 

Information som ska finnas 

på samtliga ritningar. 

Höjd för färdig grund. 

Rummets funktion 

och area. 

Byggnadsarea samt byggnadens 

yttermått ska redovisas. 



 
 

  

Är vinden isolerad och används 

som t.ex. förråd ska en ritning 

på vindsplanet redovisas. 



 
 

 
  

Om marknivån förändras ska 

befintlig marknivå redovisas 

med en streckad linje. 

Redovisa marknivåer som 

plus-höjder. 

Eventuella nivåskillnader och 

stödmurar ska redovisas. 

Ny marknivå ska ansluta till befintlig marknivå minst 

en meter från tomtgränsen för att dagvattnet ska 

kunna tas omhand på den egna fastigheten. 



 
 

  

Ny marknivå ska ansluta till 

befintlig marknivå minst en meter 

från tomtgränsen för att dagvattnet 

ska kunna tas omhand på den egna 

fastigheten. 



 
 

  

Redovisa byggnadshöjden 

på sektionsritningen. 

Ange taklutning. 

Rumshöjden ska vara minst 2,4 m. 

Redovisa nockhöjd. 

Var sektionen genom huset 

är tagen ska redovisas på 

planritningen. 



 

Bostadshuset ska redovisas på en 

nybyggnadskarta som beställt hos Plan 

och Bygg (se vår hemsida för ansöknings 

blankett) 

Husets höjd anges genom  

”Färdig golvhöjd” (FG) 

Redovisa byggnadens yttermått 

samt avstånd till tomtgränser. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten (regnvatten) ska tas 

omhand inom den egna fastigheten 

eller via kommunal dagvattenledning. 

Visa eventuella nivåskillnader och 

stödmurar på markplaneringsritningen.  

Det ska finnas parkering inom 25 m 

från entrén samt en gångväg mellan 

gatan och entrén. 

Markera infart/utfart till 

fastigheten. 




