
 Checklista för byggbodar 

 Ansökan 
 När du söker bygglov eller gör anmälan använder du med fördel våra olika e-tjänster. För en 
 effek�vare handläggning av ärenden uppmanar vi dig a� skicka in ansökan, anmälan eller 
 komple�eringar digitalt via vår e-tjänst,  minutprod.salem.se 

 För a� kunna använda våra e-tjänster behöver du e-legi�ma�on: BankID eller Freja eID. 

 Se också �ll a� du har en digital brevlåda för myndighetspost (t.ex. Min myndighetspost eller Kivra) 
 så a� du kan ta emot meddelanden via e-tjänsten. Läs mer på  www.minmyndighetspost.se  eller 
 www.kivra.se 

 Situa�onsplan i skala 1:400 
 Rita in byggbodar på situa�onsplanen. Må�sä� byggboden och lås byggnadens placering genom a� 
 ange minst två avstånd i rät vinkel från tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader på 
 tomten. Situa�onsplanen ska vara baserad på en aktuell nybyggnadskarta. Den får inte förvanskas 
 eller vara äldre än två år. Kartan beställer du via kommunens hemsida:  Beställning av karta 

 Planritning(ar) i skala 1:100 
 Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara må�sa�a så a� byggnadens area 
 kan räknas ut. Tänk på a� entréplanet ska vara �llgängligt för personer med nedsa� rörelse- och 
 orienteringsförmåga. 

 Fasadritning(ar) i skala 1:100 
 Fasadritningar ska redovisas med väderstreck. Redovisa befintliga och föreslagna marknivåer fram �ll 
 tomtgräns/-er. Ange också materialval och kulörer på ritningen. 

 Sek�onsritning(ar) i skala 1:100 
 Sek�onsritningar visar en genomskärning av byggnaden. Må�sä� ritningen och visa våningshöjd, 
 färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer. 

 Avvecklingsplan 
 På avvecklingsplan beskriver du hur länge byggnaden kommer a� vara uppförd och varför den endast 
 behöver vara uppförd �llfälligt. Du behöver också ange hur byggnaden kommer a� tas bort samt hur 
 marken kommer a� återställas. 

 Brandskyddsbeskrivning 
 Beroende på omfa�ning av bodetableringen 

 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://minutprod.salem.se/
http://www.minmyndighetspost.se/
http://www.kivra.se/
https://www.salem.se/globalassets/blanketter/kartor-och-matning/blankett_kartbestallning_v.1.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kartor-mattjanster-och-fastigheter/blankett_kartbestallningar_202301.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:  Bygga,  bo & miljö 

 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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