CHECKLISTA ATTEFALLSHUS

Attefallshus

nybyggnad av komplementbostadshus/byggnad
Den här checklistan gäller när du ska bygga ett nytt attefallshus. Använd gärna våra ritningsexempel som stöd för hur ritningarna ska se ut och vad du behöver ange.
Kom ihåg att du måste få ett startbesked från byggnadsnämnden innan
du får börja bygga.

Anmälningsblankett

Har du fått med allt?
Innan du skickar in handlingarna,
var snäll och kontrollera:

•

Använd blanketten Anmälan enligt PBF 6kap 5§.

•

Fyll i dina personuppgifter, fastighetsbeteckning och beskriv vad anmälan gäller, samt vem som är kontrollansvarig om det krävs. Glöm inte att
signera med namnteckning innan du skickar in den till oss.

•

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

Situationsplanen ska visa befintliga byggnader på tomten och placering av det nya attefallshuset. Ange mått och avstånd till tomtgränsen för alla byggnader. För den nya byggnaden ska du skriva ut de
utvändiga måtten. Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen.
Situationsplanen ska ha en norrpil.
Om du tänker placera byggnaden närmare än 4,5 m till din grannes
tomtgräns krävs ett godkännande från din granne. Godkännandet ska
vara skriftligt med datum, underskrift och namnförtydligande på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.
Observera att byggnaden inte får placeras närmare än 4,5 meter från
allmän plats.

Fasadritning i skala 1:100
På fasadritningen ska det tydligt framgå val av material, kulört, samt befintliga och nya marklinjer.

Planritning i skala 1:100
Ritningarna ska redovisa utvändiga mått på attefallsbygget. Beskriv vad
det är för typ av rum och märk ut all fast inredning. Om bygget är ett
komplementbostadshus måste krav på tillgänglighet och energi vara
uppfyllda.

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 anmälan?
Åre kommun
Byggenheten
Box 201
837 22 Järpen
eller via mail till: sbk@are.se

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

Sektionsritning i skala 1:100
Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning. Måttsätt ritningen och visa våningshöjder, färdig golvnivå och taklutning. Det ska framgå på planritningen var sektionssnittet är taget.

Vatten- och avloppsredovisning
Om byggnaden ska ha kök/pentry och hygienrum måste du redovisa en principlösning för vatten- och avloppshantering
på en sida i ansökningsblanketten. Om byggnaden ska anslutas till befintlig VA-anläggning ska godkännande från anläggningens ägare redovisas.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö.
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00
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Förslag till kontrollplan
Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att
en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Teknisk beskrivning
Den tekniska beskrivningen redovisar de tekniska lösningar och konstruktioner för grund, bärande väggar, bjälklag och tak som används i byggnaden. Den tekniska beskrivningen kan göras som en skriftlig redovisning eller
utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår. Förutom konstruktionen ska
det i beskrivningen redovisas vilken typ av ventilationssystem och värmesystem som ska användas.
I den tekniska beskrivningen ska du även redogöra för vilken lösning som kommer att användas i våtrum för att
hindra att fukt kommer i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Det kan även behövas en
redovisning av lösningar för säkerhet vid användning enligt BBR avsnitt 8 (exempelvis räckeshöjder, ledstänger,
glaspartier) och av hur tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt BBR avsnitt 3 uppnås (exempelvis dörrbredder, tröskelhinder och storlek på hygienrum).

Eldstad
Om bygganden förses med eldstad ska prestandadeklaration för eldstad samt rökkanal redovisas.

Dimensionering av takstolar/takkonstruktion
För att takkonstruktionen ska hålla är det viktigt att den dimensioneras efter snö- och vindlast förhållandena på
den aktuella platsen. Dimensioneringen ska visa takkonstruktionen samt erforderliga beräkningar. På Boverkets
hemsida kan du hitta information om vilken snölastzon som gäller där du ska bygga.

Isoleringsförmåga
Redovisning av byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) vilket ska vara 0,33 W/m2K eller
lägre, samt klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad vilket ska vara 0,6 l/s m2.

Beskrivning av dagvattenhantering under byggtiden och i bruksskedet
Som dagvatten räknas ytavrinnande regn- spol- och smältvatten som rinner på/från hårdgjorda ytor eller på/
från genomsläpplig mark via ledningar eller diken till vattendrag eller reningsverk. Beskrivningen ska visa hur
dagvatten hanteras för att minimera påverkan på omgivande mark och recipient.

Brandskyddsbeskrivning
Brandskyddet i en byggnad ska utformas efter reglerna i BBR avsnitt 5. Vid ett enbostadshus räcker det oftast
med att beskriva vart brandvarnare ska placeras samt hur utrymning ska ske. Om avståndet till intilliggande
byggnader är mindre än 8 meter ska det även redovisas hur skydd mot brandspridning mellan byggnaderna
sker.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö.
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00
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