
  
  

Checklista   för   marklov   (trädfällning,   ändrad   marknivå)     

Handlingar   som   behövs   för   trädfällning     

Ansökningsblanke�     
Ansökan   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/   

Ange   art,   stamdiameter   150   cm   upp   från   marken   samt   orsak   varför   de   ska   fällas.     

Intyg   från   arborist   med   prov   från   träd   kan   behövas,   exempelvis   om   trädet   är   sjukt.   

Situa�onsplan   i   skala   1:400     (Stäm   gärna   av   med   handläggare   innan   beställning)     
Situa�onsplanen   ska   vara   baserad   på   e�   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     

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/   

  
Handlingar   som   behövs   för   ändrad   marknivå     

Ansökningsblanke�     
Ansökan   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    (Stäm   gärna   av   med   handläggare   innan   beställning)     
Situa�onsplanen   ska   vara   baserad   på   förenklad   nybyggnadskarta.   Den   får   inte   förvanskas   eller   vara   
äldre   än   två   år.   Kartan   beställer   du   via:  
h�ps://www.salem.se/globalassets/blanke�er/kartor-och-matning/blanke�_kartbestallning_v.1.pdf     
Rita   in   markförändringarna   på   markplaneringsritning   som   är   baserad   på   situa�onsplanen.     

  
  
  

  
  

  

 Post :   Salems   kommun,   144   80   Rönninge   Telefon :   08-532   598   00   E-post :   info@salem.se   Org   nr :   212000-2874   

 Besök :   Säby   Torg   16,   Salem   Fax :   08-532   598   87   Webb :   www.salem.se   Bankgiro :   210-9569   

https://www.salem.se/globalassets/blanketter/bygga-bo-och-miljo--halsa/anmalan-om-ej-bygglovpliktig-atgard-pdf.pdf
https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/
https://www.salem.se/globalassets/blanketter/kartor-och-matning/blankett_kartbestallning_v.1.pdf
https://www.salem.se/globalassets/blanketter/kartor-och-matning/blankett_kartbestallning_v.1.pdf
https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/
https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/
https://www.salem.se/globalassets/blanketter/bygga-bo-och-miljo--halsa/anmalan-om-ej-bygglovpliktig-atgard-pdf.pdf
https://www.salem.se/globalassets/blanketter/kartor-och-matning/blankett_kartbestallning_v.1.pdf


  
  
  

Marksek�on   (genomskärning   av   marken)   i   skala   1:200   (ändrad   marknivå)     
Sek�onen   ska   visa   nya   och   befintliga   marknivåer   och   avstånd   �ll   tomtgräns/-er.   Flera   sek�oner   kan   
behövas   om   ändringarna   omfa�ar   e�   större   område.   

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   

  
  

  

 Post :   Salems   kommun,   144   80   Rönninge   Telefon :   08-532   598   00   E-post :   info@salem.se   Org   nr :   212000-2874   

 Besök :   Säby   Torg   16,   Salem   Fax :   08-532   598   87   Webb :   www.salem.se   Bankgiro :   210-9569   

https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/
https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/
mailto:msb@salem.se

