
  
  

Checklista   för   anmälan   för   komplementbyggnad   max   30   kvm   (A�efall)  

Anmälningsblanke�     
Anmälan   lämnas   in   med   underskri�   och   uppgi�er   om   fas�ghet,   sökandens   namn,   personnummer   
och   kontaktuppgi�er,   vilken   typ   av   lov   som   söks.   Skicka   med   en   fullmakt   om   fakturan   ska   betalas   av   
någon   annan   än   sökande.   Blanke�en   finns   för   utskri�   på   kommunens   hemsida:   
h�ps://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/   

Situa�onsplan   i   skala   1:400     
Situa�onsplanen   ska   vara   baserad   på   e�   aktuellt   utdrag   ur   baskartan.   Den   får   inte   förvanskas   eller   
vara   äldre   än   två   år.   Kartan   beställer   du   via   kommunens   hemsida:   
h�ps://www.salem.se/globalassets/blanke�er/kartor-och-matning/blanke�_kartbestallning_v.1.pdf     
På   situa�onsplanen   ska   du   rita   in   och   må�sä�a   den   nya   byggnaden.   Lås   byggnadens   placering   
genom   a�   ange   minst   tre   avstånd   i   rät   vinkel   från   närmaste   tomtgränser,   varav   två   må�   ska   utgå   från   
e�   hörn   på   huset   �ll   två   olika   tomtgränser.    Ange   plushöjd   för   färdig   golvnivå   (FG)   eller   sockelhöjd   
(SH).     

  
Planritning(ar)   i   skala   1:100     
På   planritningarna   ska   redovisas:    användning   av   byggnaden.    Ritningarna   ska   vara   må�sa�a   så   a�   
byggnadens   sammanlagda   area   kan   räknas   ut.     

  
Fasadritningar   i   skala   1:100    P   
På   fasadritningarna   ska   du   redovisa   befintlig   och   föreslagen   marklinje   fram   �ll   tomtgräns   samt  
väderstreck,   materialval   och   kulör.     

  
Sek�onsritning(ar)   i   skala   1:20   eller   1:50     
Sek�onsritningar   ska   visa   en   genomskärning   av   byggnaden.   Må�sa�   ritning   (byggnadshöjd),   
våningshöjd,   färdig   golvnivå   och   takvinkel.     

  
Medgivande   av   granne(ar)     
Om   byggnaden   placeras   närmare   grannens   gräns   än   4,5   m   krävs   godkännande   från   berörd   granne.   
Godkännandet   ges   genom   daterad   påskri�   (underskri�   och   namnförtydligande)   på   situa�onsplanen,   
samt   ritningsunderlag.   Alla   delägare   �ll   fas�gheten   måste   ge   si�   godkännande.     

  
Teknisk   beskrivning     
I   den   tekniska   beskrivningen   redovisas   de   tekniska   lösningar   som   används   i   byggnaden.    Exempel   på   
de�a   är   beskrivning   av   grundläggning,   bärande   stomme,   takkonstruk�on,   brandskydd,   uppvärmning,   
ven�la�on,   energihushållning   och   säkerhet.    En   teknisk   beskrivning   kan   även   u�öras   i   form   av   
detaljritningar   där   de   olika   materialen   och   dimensionerna   framgår.     
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Kontrollplan     
En   kontrollplan   är   en   handling   som   beskriver   vilka   kontroller   du   som   byggherre   ska   göra   under   
byggprocessen.   På   vår   hemsida   finns   det   några   exempel   på   kontrollplaner   som   du   kan   använda   som   
vägledning   när   du   gör   din   egen   kontrollplan:     h�ps://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/   

Y�erligare   handlingar   kan   behövas     
Y�erligare   handlingar   kan   behövas   för   a�   beslut   ska   kunna   beviljas.   Har   du   frågor   kontakta   oss   gärna   
innan   du   skickar   in   ansökan   genom   a�   skicka   e�   mail   �ll    msb@salem.se   
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