Checklista
Ombyggnad och tillbyggnad

av bostadshus, fritidshus eller komplementbyggnader (garage, förråd eller liknande)

Den här checklistan använder du när du ska ansöka om
bygglov för ombyggnad eller tillbyggnad av ett bostadshus
eller fritidshus.

Har du fått med allt?

Kom ihåg att du behöver ett startbesked från byggnadsnämnden innan
du får börja bygga. Titta gärna på våra exempelritningar hur de ritningar
du ska bifoga bör se ut.

•

Ansökningsblankett

•

Innan du skickar in handlingarna,
var snäll och kontrollera:

Använd blanketten Ansökan bygglov.
Fyll i dina personuppgifter, fastighetsbeteckning och beskriv vad anmälan
gäller. Här ska du också ange vem som är kontrollansvarig för bygget.
Glöm inte att signera med namnteckning innan du skickar in den till oss.

Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000
Situationsplanen ska redovisa utfarter, p-platser, utvändiga VA-ledningar
och byggnadens läge/avstånd till tomtgränserna. Planen ska vara försedd med norrpil och du ska ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränserna.

Fasadritning i skala 1:100
För att se hur den utvändiga ändringen kommer att påverka den befintliga byggnadens utseende ska fasadritningen visa hur huset ser ut idag
och hur det kommer att se ut efter förändringen. Fasadritningen ska visa
alla fasader och nya och befintliga marknivåer.

Planritning i skala 1:100
Redovisa hur huset ser ut invändigt idag och hur det kommer se ut efter
ombyggnad. Sätt ut mått så att det går att räkna ut arean på tillbyggnaden. Ritningen ska visa alla våningsplan i byggnaden. Beskriv vad det
är för typ av rum och märk ut fast inredning. Bostadshus måste ha ett
entréplan som är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga,
och uppfylla gällande energikrav.

Sektionsritning i skala 1:100
Sektionsritningen ska visa hur huset ser ut i genomskärning idag och hur
det kommer att se ut efter om-, eller tillbyggnaden. Måttsätt ritningen och
visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel, samt marknivå vid entréer.

Marksektionsritning
Marksektionsritningen ska visa befintliga samt nya nivåer och eventuell
fyll/schakt/stödmurar, skala 1:100.

Rivningsredovisning
Om förändringen innebär att du river en del av den befintliga byggnaden
ska du bifoga ritningar eller foton på det som rivs.
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•

Att alla handlingar är märkta
med fastighetsbeteckning,
skala, åtgärd och datum.
Att ritningarna är fackmannamässigt utförda, måttsatta och
skalenliga. Använd gärna våra
ritningsexempel som stöd.
Skickar du in din ansökan via
mail ska varje handling/ritning
skickas in som separata filer.
Du kan inte skicka in bilder av
ritningarna tagna med mobiltelefon.

Var skickar jag min ansökan?
Åre kommun
Byggenheten
Box 201
837 22 Järpen
eller via mail till: sbk@are.se

Kontakt
Kundtjänst
Telefon: 0647-161 00
Mail: kundtjanst@are.se
Öppettider:
Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Besöksadress:
Norra vägen 21 Järpen

