Information och exempelritningar
för tillbyggnad av enbostadshus

Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov?
Eller göra en anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad
För att handläggningen av ditt bygglov ska gå
snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.
För att handläggningen av ditt bygglov eller anmälan
ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna
innehåller rätt information från början. Följande handlingar ska du lämna in i två exemplar när du söker tillstånd att bygga till ett enbostadshus (en villa):
• Ansökningsblankett (ifylld och underskriven).
• Uppgift om kontrollansvarig behövs i vissa fall, ta
kontakt med din kommun för att veta vad som gäller
i ditt ärende.
• Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta eller fastighetskarta
• Markplaneringsritning.
• Planritningar.
• Fasadritningar.
• Sektionsritning.
• Marksektionsritningar vid behov.
• En omgång plan- och fasadritningar av husets
befntliga utseende.
Gemensamt för alla husritningar är att de ska:
• Ritas i skala 1:100.
• Innehålla information om vad som fnns på ritningen, skala och skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning.
• Ha ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
• Alla mått bör vara i meter, med två decimalers noggrannhet.
Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lätt-

Ange alltid gällande fastighetsbeteckning,
vad ritningen föreställer och i vilken skala
den är ritad samt datum och ritningsnummer. Det underlättar hanteringen av ansökan
vid ändringar och kompletteringar.

KNALLEN 1:6
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
ENTRÉPLAN
Ange vem som ritat.

Ritn.nr A1
2015-06-04

Skala 1:100
RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR

lästa på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till
A4. Om ritningarna är större än A3-format ska en omgång av samtliga ritningar nedminskas till A3-format.
Mer information om hur ansökningshandlingarna
ska se ut hittar du i våra ritningsexempel.
Vilka bestämmelser gäller?
Inom vissa områden fnns detaljplan eller områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och var man får
bygga. Där kan det också stå vilket användningsområde
en byggnad får ha (bostad, handel, skola, industri och
så vidare). Vanligtvis fnns bestämmelser som reglerar
byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till
tomtgräns. Det kan också fnnas bestämmelser om
färgsättning, kulturhistoriska hänsyn, förändring av
markens nivå och förbud mot trädfällning med mera i
detaljplanen.
Utanför planlagt område fnns det inte bindande bestämmelser. Dock ska bebyggelsen enligt plan- och
bygglagen anpassas till stads- och landskapsbilden, vara
estetiskt tilltalande, trafksäker och inte medföra betydande olägenheter för grannar.

Börja inte bygga utan ett startbesked!
Man får inte påbörja arbetet innan man har fått ett
startbesked från byggnadsnämnden.
I vissa fall kan man få startbesked i bygglovet. Då behöver du bland annat lämna in en kontrollplan och en
teknisk beskrivning som visar att byggnaden uppfyller
de tekniska egenskapskraven.
För vissa åtgärder, exempelvis tillbyggnad av upp till
15 kvadratmeter bruttoarea av ett bostadshus, kan man
göra en anmälan istället för att söka bygglov. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanens bestämmelser. I övrigt är det samma krav som vid bygglov.
Kontakta din kommun, så får du veta vad som gäller
för just din fastighet. På kommunernas hemsidor fnns
blanketter för bygglovansökan och eventuell beställning av nybyggnadskarta. Där kan du läsa mer om
bygglov, anmälan och processen innan byggstart.
Ansökan
Längst bak i denna folder fnns kontaktuppgifter till de
kommuner som tagit fram exempelritningarna.
Välkommen med din ansökan!
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Situationsplan
Situationsplanen ska visa tillbyggnadens placering på
tomten och kan baseras på en nybyggnadskarta som
levereras av kommunen eller på en fastighetskarta från
Lantmäteriet. Kontakta din kommun för att ta reda på
vad som gäller där du vill bygga.
Nybyggnadskartan innehåller både själva kartan som
syns här bredvid och en informationsdel som kan se
olika ut i olika kommuner. Där fnns viktig information
som behövs vid handläggningen av din ansökan. Det är
viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från den
nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet.
Information om detaljplanebestämmelser, fastighetsgränser etcetera ska vara kvar i ursprungligt skick.
Byggnadsnämnden i din kommun kan lämna
information om vad som gäller för din planerade
byggnation.
Situationsplanen är vanligtvis i skala 1:500.

Rita in en norrpil.

N

Markera tillbyggnadens
höjd genom ”färdig golvhöjd” (FG).

Markera avstånd från
tomtgräns med minst två
vinkelräta mått så att
husets placering fxeras.
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Markplaneringsritning
Rita in en norrpil.

Markplaneringsritningen ska vara illustrativ och visa
hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla lagens
krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen.
På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering vara redovisad. Den ska
också visa en gångväg mellan parkering och entré som
är användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga,
vilket innebär att den får ha en lutning på max 1:12,
gärna fackare. Mer information om krav på tillgänglighet på tomten fnns i Boverkets byggregler.

N

Dagvatten (regnvatten) ska tas omhand inom den egna
fastigheten. Det innebär att dike och dränering kan
behöva ordnas och anslutas till vägdike, stenkista eller
kommunal dagvattenledning.
Visa var entrén
är med en pil.

Tänk på att tillbyggnaden ska placeras och anpassas
efter den befntliga byggnadens och tomtens förutsättningar men även efter detaljplanens bestämmelser.
Även eventuella markförändringar, deras utbredning
och nya höjder ska redovisas på markplaneringsritningen.
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TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
MARKPLANERING
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Planritning
Måtten på planritningen ska
anges med minst två decimaler.
Byggnadens area ska vara lätt att
beräkna. Hela entréplanet ska
vara tillgängligt och användbart
för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland
annat att det på entréplanet ska
fnnas plats för kök, wc/dusch,
plats för sittgrupp och sovplats.
Planritningen ska vara möblerad
för att man ska se att förslaget
uppfyller kravet på tillgänglighet
och användbarhet. Mer information om tillgänglighet fnns i
Boverkets byggregler.

Det ska vara möjligt att
vända med en rullstol vid
entrén och inne i rummen,
vilket visas med en cirkel
med diametern 1,30 m.

Ange öppningsmått för dörrar.

Markera var sektionen
genom huset är tagen.

KNALLEN 1:6
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

Ange rummets
funktion och area.

Den tillbyggda
delen markeras
genom att väggarna fylls i eller
skraﬀeras.

ENTRÉPLAN
Ritn.nr A3
2015-06-04

Skala 1:100
RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR
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Sektionsritning
På sektionsritningen visas det färdiga golvets nivå och
marknivån invid byggnaden. Här redovisas också
rumshöjd och byggnadens takvinkel. Ibland regleras
byggnadens utvändiga höjd i detaljplanen genom en
maximalt tillåten totalhöjd, nockhöjd eller byggnadshöjd. Kontakta kommunen för att få reda på vad som
gäller för din planerade byggnation.

Rumshöjd

KNALLEN 1:6
TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
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Fasadritningar
En tillbyggnad ska anpassas
till den ursprungliga byggnaden. Det innebär att tillbyggnadens formspråk, skala, proportioner, färg- och materialval ska stämma överens med
den befntliga byggnaden.
Eventuell ny marknivå
redovisas med heldragen
linje och befntlig marknivå
med streckad linje. Redovisa
mötet mellan befntlig och ny
marknivå. Om marknivån
ändras redovisas befntliga
och nya marklinjer mellan
dessa. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns (TG).
Ryms inte detta på fasadritningarna bör det redovisas
på en separat marksektionsritning.
Observera att mötet mellan
ny och befntlig marknivå ska
ske innan tomtgräns och att
dagvatten ska tas om hand
inom egen fastighet. Normalt
innebär det möte minst en
meter från tomtgräns för att
lämna plats till eventuellt
dike.

Redovisa vilken del
som är tillbyggnaden.

Ny marknivå redovisas
med heldragen linje
och befntlig marknivå
med streckad linje.
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Fasadritningar

Redovisa mötet mellan
befntlig och ny marknivå.

Redovsa materialval
och kulör.
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NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS
FASADER
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Skala 1:100
RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR
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Uppdaterad 2021-01-27

Denna handledning är framtagen 2013 av
kommuner och Länsstyrelse i Västra Götaland i
samarbete som ett led i en snabbare
bygglovsprocess. Följande kommuner står
bakom handledningen:
Ale
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Hjo
Härryda
Karlsborg
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mellerud
Samt
Bollnäs
Torsby

Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara
Sotenäs
Stenungsund
Strömstad
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Öckerö

Kontakt
Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se
Öppet- och telefontider för
kontaktcenter
Besökstid från 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-18.00
fredag 8.00-16.30
Om du fått andra kontaktuppgifter för ett
särskilt ärende använder du dom i stället.

Jönköping

© Text: Länsstyrelsen i Västra Götaland och Borås stad. Ritningar: Sandareds Arkitektkontor.
Grafisk form REDskapet, Göteborg

E-tjänster
Ansöka om bygglov och andra ärenden:
https://minut.molndal.se/MOL-BYGG-PBL
Mina byggärenden:
https://minut.molndal.se/MOL-BYGG-MINA

Fastigheter, kartor, lantmäteri
Denna avdelning har inga särskilda besöks- eller
telefontider. Personalen finns oftast tillgänglig
på telefon under kontorstid.
Besök efter överenskommelse.

Lantmäterimyndigheten
lantmaterimyndigheten@molndal.se
Mätning
matning@molndal.se
Bygglovsarkivet
bygglovsarkivet@molndal.se

Mer information
https://www.molndal.se
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