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ANMÄLAN AV ÅTGÄRDER SOM INTE KRÄVER BYGGLOV 

Fyll i de delar som behövs för din anmälan. 
Läs först de medföljande anvisningarna (sidan 3-5) 

  

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information  
får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 1 (5) 

1. Sökande 
Efternamn Förnamn Personnummer/organisationsnummer 

                  
Gatuadress Telefon dagtid 

            
Postnummer och postort Telefon kvällstid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            

Faktureringsadress (om annan än ovan) 
Gatuadress Organisationsnummer 

            
Postnummer och postort referens/referensnummer 

            

2. Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

       
Gatuadress Postnummer och postort 

            

3.  Ärende 

 Rivning, byggnadsarea:        Ändring av bärande konstruktion  Avsevärt ändrad planlösning 

 Ändring som väsentligt påverkar 
byggnadens brandskydd 

 Underhåll av byggnad med särskilt 
bevarandevärde 

 Nybyggnad eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk 

Installation eller väsentlig ändring av 

 Hiss  Eldstad  Rökkanal  Ventilation  VA-anläggning 

Bygglovsbefriade åtgärder 

 Komplementbyggnad (≤ 25m2) 

Byggnadsarea:       

 Komplementbostadshus (≤ 25m2) 

Byggnadsarea:       

 Tillbyggnad (≤ 15m2) 

Bruttoarea:       

 Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus 

 Takkupor där den bärande konstruktionen berörs 

Material och färger (vid komplementbyggnad, komplementbostadshus och tillbyggnad) 
Fasadmaterial Annat Kulör (NCS-nr) 

 Trä  Tegel  Puts  Betong  Plåt             
Takmaterial Annat Kulör (NCS-nr) 

 Tegel  Betong-
panna 

 Papp  Plåt  Skiffer             

Material i fönsterkarmar Annat Kulör (NCS-nr) 

 Trä  Plåt  Lättmetall               

4. Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga ändamål) 
 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Fritidshus  

 Garage/Carport  Komplementbyggnad  Verksamhet  Industri 

 Annan byggnad/anläggning:        Flerbostadshus, antal lägenheter:       

5. Kontrollansvarig 
Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer 

                  
Gatuadress, postnummer och postort Telefon dagtid 

            
E-postadress Mobiltelefon 

            
Certifieringsorgan Gäller t.o.m. 
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6. Tidpunkt för påbörjande 
Datum då arbetet är planerat att starta 

      

7. Övriga upplysningar och bifogade handlingar 
 

 Teknisk beskrivning  Bevis om färdigställandeskydd  Förslag till kontrollplan  Verksamhetsbeskrivning 

 Situationsplan  Fasadritning  Planritning  Sektionsritning 

 Inventering av rivningsavfall  Konstruktionsritningar  Ventilationsritningar 

Annan bilaga, ange: 

      

8. Anslutning till vatten och avlopp 
Anslutning till 

 Kommunal VA-
anläggning 

 Enskild VA-anläggning  VA-förening  Enskild 
dagvattenanläggning 

Om komplementsbostadshus eller ytterligare en bostad 

 Permanentboende  Halvårsboende  Övrigt 

Annan information 

      

9. Underskrift av betalningsansvarig 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten skickas till 
Kungsbacka kommun 
Plan & Bygg 
434 81 Kungsbacka 

 

Har du frågor kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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SÅ FYLLER DU I ANMÄLAN OM ÅTGÄRDER SOM INTE KRÄVER BYGGLOV 

Mer information och exempel på ritningar hittar du på www.kungsbacka.se under Bygga nytt, ändra eller riva. Om alla 
efterfrågade uppgifter och handlingarna finns med i din anmälan går handläggningen snabbare. 

1. Sökande 
Här anger du dina kontaktuppgifter. Telefonnummer och e-postadress underlättar vår kommunikation med dig. 

Beslutet kommer att skickas till den adress du anger här. Om du vill ange en annan fakturaadress gör du det här. 

2. Fastighet 
Här anger du uppgifter för fastigheten som anmälan gäller. 

3. Ärende 
Här markerar du vilken typ av åtgärd du vill anmäla. Beroende på typ av ärende behöver du bifoga olika hand-

lingar till din anmälan, läs mer under 7. Övriga upplysningar och bifogade handlingar. Gäller ansökan 

komplementbyggnad, komplementbostadshus eller tillbyggnad markerar du vilken typ av material som fasad, tak 

och fönsterkarmar ska bestå av. Ange kulören med NCS-nummer. 

Förklaring areabegrepp 

Byggnadsarea är den area som en byggnad tar upp på marken, det vill säga byggnadens yttre mått. Därför räknas 

utstickande byggnadsdelar som balkong, burspråk och skärmtak med i byggnadsarean. Antalet våningar eller en 

eventuell källare påverkar inte byggnadsarean.  

Bruttoarea är arean av mätvärda delar av ett våningsplan, inklusive ytterväggarna. För att en area ska vara 

mätvärd måste utrymmet vara tillgängligt, ha golv och rumshöjden ska vara mer än 1,90 meter. Vid snedtak 

räknas 0,60 meter utanför linjen där rumshöjden är 1,90 meter in i bruttoarean.  

4. Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga ändamål) 
Här markerar du vilken typ av byggnad ansökan avser. Gäller ansökan en verksamhet ska du bifoga en skriftlig 

verksamhetsbeskrivning. 

5. Kontrollansvarig 
Om du har anlitat en kontrollansvarig anger du hans eller hennes kontaktuppgifter här. Kontrollansvarig är den 

person som hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Den kontroll-
ansvarige ska vara certifierad och krävs vid projekt gällande större bygg-, rivnings- och markåtgärder. För 

mindre åtgärder som attefallshus behöver du vanligtvis inte ha en kontrollansvarig, men du kan välja att ha en 

ändå.  
 

Uppgifter om certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats www.boverket.se.  

6. Tidpunkt för påbörjande 

Här fyller du i när det är planerat att arbetet ska starta. 

7. Övriga upplysningar och bifogade handlingar 
Här anger du vilka handlingar som du har bifogat ansökan, samt övriga upplysningar. Ritningarna ska vara 
fackmannamässigt utförda, det vill säga vara ritade med omsorg och ha korrekta mått, symboler och markeringar. 

De ska vara tydliga i svart text och svarta linjer på vitt papper som inte är rutat. Ritningarna ska vara skalenliga 

och måttsatta. Husritningar ska vara i skala 1:100, situationsplan oftast i skala 1:400. 
 

På varje ritning ska du ange fastighetsbeteckning, skala, datum och ditt namn. Lämna in ritningarna i ett 

exemplar i format A4 eller A3. Exempel på olika ritningar hittar du på kungsbacka.se/bygglovsansokan  

För anmälan av Rivning ska du 

 Bifoga en karta där byggnaden är markerad.  

 Upprätta och bifoga en inventering av rivningsavfall. På den ska det framgå vilken typ av avfall som 

uppkommer, hur mycket av respektive typ som påträffats samt vart du avser att forsla, återvinna eller 

deponera det. 

http://www.boverket.se/
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För anmälan av ändring av bärande konstruktion ska du bifoga 

 Konstruktionsritningar som visar konstruktionen både före och efter åtgärd. 

För anmälan av avsevärt ändrad planlösning ska du bifoga 

 Planritningar som visar planlösningen både före och efter åtgärd. 

För anmälan av ändringar som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd ska du bifoga 

 En beskrivning av ändringarna. 

För anmälan av nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk ska du bifoga 

 Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta) där byggnaden ritats in med två 

vinkelräta avstånd från hus till tomtgräns. Den ska vara max två år och oftast i skala 1:400. Situationsplan 

beställer du från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.  

 Konstruktionsritningar 

För anmälan av installation eller väsentlig ändring av ventilation ska du bifoga 

 Ventilationsritningar som visar ventilationen både före och efter åtgärd. 

För anmälan av installation eller ändring av eldstad ska du bifoga 

 planritning i skala 1:100 där placering av eldstaden tydligt framgår. 

 Vid installation eller ändring av rökkanal ska du bifoga en fasadritning i skala 1:100 där skorstenens placering 

är inritad samt redovisar skorstens höjd över taknock. 

För anmälan av komplementbyggnad ≤ 25 kvadratmeter ska du bifoga 

 Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta) där byggnaden ritats in med två 

vinkelräta avstånd från hus till tomtgräns. Den ska vara max två år och oftast i skala 1:400. Situationsplan 

beställer du från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.  

 Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåerna från byggnaden till 

tomtgränsen ser ut nu och hur de kommer att se ut.   

 Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100. 

 Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100. 

 Om byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter får du gärna bifoga ett skriftligt medgivande från 

den aktuella grannen. 

För anmälan av komplementbostadshus ≤ 25 kvadratmeter ska du bifoga 

 Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta) där byggnaden ritats in med två 

vinkelräta avstånd från hus till tomtgräns. Den ska vara max två år och oftast i skala 1:400. Situationsplan 

beställer du från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.  

 Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåerna från byggnaden till 

tomtgränsen ser ut nu och hur de kommer att se ut.   

 Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100. 

 Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100. 

 Teknisk beskrivning som bland annat tar upp bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, samt skydd 

med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 

 Om byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter får du gärna bifoga ett skriftligt medgivande från 

den aktuella grannen. 
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För anmälan av tillbyggnad ≤ 15 kvadratmeter ska du bifoga 

 Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta) där byggnaden ritats in med två 

vinkelräta avstånd från hus till tomtgräns. Den ska vara max två år och oftast i skala 1:400. Situationsplan 

beställer du från kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.  

 Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåerna från byggnaden till 

tomtgränsen ser ut nu och hur de kommer att se ut.   

 Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100. 

 Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100. 

 Om tillbyggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter får du gärna bifoga ett skriftligt medgivande 

från den aktuella grannen. 

För anmälan av ytterligare en bostad ska du bifoga 

 Om fasaden påverkas: måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåerna 

från byggnaden till tomtgränsen ser ut nu och hur de kommer att se ut.   

 Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100. 

 Teknisk beskrivning som bland annat tar upp bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, samt skydd 

med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 

För anmälan av takkupor ska du bifoga 

 Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100. Ritningarna ska visa byggnaden både före och 

efter åtgärd. 

 Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100. 

 Konstruktionsritning 

8. Anslutning till vatten och avlopp 
Om du ska ansluta byggnaden till vatten och avlopp (VA) anger du det här. Om du har kommunalt vatten och 
avlopp och ansluter ett komplementbostadshus måste du ansöka om ytterligare en lägenhetsavgift. Om du ska 

ansluta till enskilt avlopp kontrollerar vi med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd att fastigheten har en 

tillfredsställande enskild VA-anläggning. Ska du göra ändringar i din avloppsanläggning behöver du skicka in en 

separat blankett för ansökan om enskilt avlopp. Du hittar blanketten på www.kungsbacka.se. Om du ska ansluta 

till en VA-förening ska ett skriftigt godkännande från föreningen bifogas.  

9. Underskrift av betalningsansvarig 
Här skriver du under din ansökan med namnförtydligande och datum. Sökande/betalningsansvarig behöver inte 

vara lagfaren ägare. 

Mer information 
Information om när du behöver bygglov eller anmälan finns på kommunens webbplats: 

www.kungsbacka.se/bygglov. Där finns även information om hur du söker bygglov, exempel på godkända 

ritningar, information om kontrollansvarig med mera. 

Om du har frågor 
Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se om du har frågor. 

De hjälper dig också om du behöver beställa kartunderlag för situationsplan samt VA-karta. 
 

 

http://www.kungsbacka.se/
http://www.kungsbacka.se/bygglov
mailto:info@kungsbacka.se

