PLANERAR DU
FÖR ATT BYGGA?
Information kring bygglovsprocessen

TILLBYGGNAD

FASADRITNINGAR

När behöver du söka bygglov?

När behöver du inte bygglov,
Det krävs vanligtvis bygglov för att uppföra en byggnad. Innan en- eller tvåbostadshus?
du söker bygglov ska du ta reda på vilka planbestämmelser som
gäller för din fastighet.
Du behöver också söka bygglov för att flytta en befintlig byggnad
till en ny plats, bygga till, ändra fasaden, bygga mur och plank
eller när du ska göra vissa andra ändringsåtgärder, till exempel
använda en byggnad på ett nytt sätt.

När behöver du inte söka
bygglov men göra en anmälan?
Du behöver inte bygglov men måste göra anmälan för att bygga
ett så kallat attefallshus, göra en tillbyggnad om dessa inte
överstiger ett visst antal kvadratmeter, se Boverkets hemsida för
exakta regler. Du behöver endast anmälan för att bygga högst
två takkupor. Detta gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus.
Du måste göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen och
få ett startbesked innan arbetena påbörjas.
Du som har ett enbostadshus får dessutom inreda ytterligare
en bostad, efter att du har gjort en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen och fått ett startbesked.

Vi finns i rådhuset på torget i Staffanstorp
Öppettider se www.staffanstorp.se
Telefon: 046-25 11 00

I de flesta fall får man bygga friggebodar och plank samt
skärmtak över uteplats eller entré utan att söka bygglov om
man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Man får också ordna ett
skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré om taket/taken
inte är större än ett visst antal kvadratmeter. Ett skärmtak får
inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än ett visst antal
meter. Se Boverkets hemsida för exakta regler gällande avstånd
och höjd.
I vissa fall får du även måla om din byggnad och byta fasad- och
takmaterial om byggnadens eller områdets karaktär inte ändras
väsentligt. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen för att få mer
information.

Ansökan om bygglov
Bygglov söks skriftligen. När du söker bygglov ska du beskriva
var du ska bygga och byggnadens utformning. Till ansökan
bifogar du fackmannamässigt utförda huvudritningar;
innefattas av plan- och fasadritningar, sektionsritningar samt en
situationsplan. För mer information se Boverkets hemsida eller
Staffanstorps kommuns hemsida.

www.staffanstorp.se
www.boverket.se

PLANRITNINGAR

NYBYGGNADSKARTA

Vad ansvarar byggherren för?
Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast
äger byggherren själva fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de
lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen. Byggherren ansvarar också för att
alla nödvändiga tillstånd finns.

Vad gör en kontrollansvarig?
När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska medverka
till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge.

Vad kostar ett bygglov?
Priset varierar beroende på om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område samt om vi behöver kontakta exempelvis
grannar, samfällighetsförening eller andra som kan påverkas av din åtgärd. Priset beror också på storleken på åtgärden.

Hur länge gäller ett bygglov?
Om du inte har påbörjat ett bygg-, rivnings- eller marklov inom två år och avslutat inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft, upphör lovet att gälla.

Vad händer om du bygger något utan lov, så kallat svartbygge?
Att bygga eller riva utan lov och startbesked kan vara olagligt om åtgärden kräver lov eller startbesked. Om du byggt utan
bygglov, utan att ha fått ett startbesked, kan det bli aktuellt med en sanktionsavgift.

Vi hjälper dig med
din bostadsaffär
Vi på Fastighetsbyrån har lång erfarenhet och god
kännedom om bostadsmarknaden i allmänhet och
ditt område i synnerhet.

Köpa eller sälja?
Prata med oss

Dessutom har vi alla tjänster och produkter som
krävs för att göra våra kunders bostadsaffärer så
smidiga, trygga och lyckade som möjligt.

Fastighetsbyrån i Staffanstorp / Eric Gerhartz, 0766-45 21 91
Johan Lundahl, 0766-45 21 94 / staffanstorp@fastighetsbyran.se
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1. Behöver du bygglov?

4. Handläggningstid

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och
var du ska göra det. Du behöver bland annat bygglov om du
ska bygga nytt, om eller till, ändra en byggnads användningssätt
samt i vissa fall för fasadändring. Är du osäker på om åtgärden
kräver lov så kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. Mer
information finns också på Boverkets hemsida.

När ansökan är komplett gör vi en bedömning av den och ser om
din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande
detaljplan och omgivningen. Ibland skickar vi remisser till
berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har
enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, fr.o.m. att ansökan
bedöms vara komplett (20 veckor vid komplicerade ärenden).

2. Beställ nybyggnadskarta

5. Bygglovsbeslut

När du ska göra en nybyggnad krävs oftast en nybyggnadskarta.
Den använder du som ett underlag för att rita in var din
byggnad ska placeras. Nybyggnadskartan visar detaljplanens
bestämmelser, till exempel hur högt du får bygga och hur mycket
du får bygga. Kontakta stadsbyggnadsförvalningen innan du
beställer en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan beställs hos
kartavdelningen på Staffanstorps kommun.*

Ett beviljat bygglov innebär att vi godkänner det du vill göra. Men
du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked. Oftast
får du det efter ett tekniskt samråd med byggnadsinspektören,
alternativt samtidigt som bygglovsbeslutet. Information om
vad som gäller för dig hittar du i bygglovsbeslutet. Om du
inte påbörjar den åtgärd som du fått bygglov för inom två år
så upphör lovet att gälla. Lovet upphör även om åtgärden inte
avslutats inom fem år.

3. Lämna in din ansökan
Ansökningsblanketter hittar du på webben. Tänk på att lämna
in en komplett ansökan från början. När din ansökan kommer in
registreras den. Om kompletteringar behövs kommer en bygglovshandläggare att höra av sig till dig.

6. Tekniskt samråd
Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där
träffar du din byggnadsinspektör för att gå igenom kontrollplanen
och diskutera arbetets planering och organisation, eventuell
rivningsåtgärd och behov av arbetsplatsbesök. Tekniskt samråd
ska hållas för de flesta åtgärder där det krävs en kontrollansvarig.

*Kostnad för nybyggnadskarta tillkommer.

ALLA BEHÖVER ETT
FUNGERANDE LEDNINGSNÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastighetsspolning – förebyggande och akut
Filmning och provtryckning av ledningsnät
Avloppsspolning och slamsugning
Tömning av dagvattenbrunnar
Lednings- och brunnsrenovering
Relining
Rengöring och besiktning av oljetankar
Torr- och grävsugning
Vattenblästring, vattenbilning

www.pulsab.se
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7. Startbesked – innan du får börja bygga
För att kunna börja bygga behöver du ett startbesked. Ser allt bra
ut på det tekniska samrådet kan du snabbt få ett startbesked av
byggnadsinspektören. Vid enklare ärenden där tekniskt samråd
inte krävs kan startbeskedet komma samtidigt som bygglovet.
En lovpliktig åtgärd får inte, trots att startbesked har getts,
påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet
har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

8. Utstakning och lägeskontroll
I startbeskedet tas beslut om det behövs en utstakning.
Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär
att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken
enligt bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma
i samband med utstakning. Utstakning sker alltid vid större
nybyggnationer samt om byggnader placeras nära tomtgräns.
Utstakning kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningens kartavdelning eller av kommunen godkänd konsult. En lägeskontroll
kan behövas göras innan arbetsplatsbesöket när du ska bygga till
eller bygga nytt.

9. Arbetsplatsbesök
Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar byggnadsinspektören bland
annat att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även
byggherren (du som bygger). Efter besöket skickar byggnads-
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inspektören ett protokoll över vad som sagts och bestämts under
besöket. Protokollet skickas till kontrollansvarige och byggherren. Antalet arbetsplatsbesök bestäms på det tekniska samrådet.

10. Slutsamråd
När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela
din kontrollansvarige så att ni kan boka in ett slutsamråd med
byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggherren:
Redovisa att bygglovet följts.
Redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts.
Redovisa eventuella villkor, handlingar och intyg enligt
startbesked och arbetsplatsbesök.
Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett
slutbesked.

11. Slutbesked – innan du får använda
byggnaden
När alla förutsättningar är uppfyllda får du ett slutbesked av
byggnadsinspektören. Byggnaden eller åtgärden får inte
börja användas innan du har fått slutbeskedet om inte
stadsbyggnadsförvaltningen beslutat annat.
www.staffanstorp.se
www.boverket.se

VI ÄR PROFFS PÅ GLAS
Vi är ditt lokala glasmästeri som gör allt inom glas. Glas inomhus,
glas utomhus och glas i bilen!
Med stort hantverkskunnande och ett brinnande intresse
för glas så kan vi hjälpa dig med allt från små till stora projekt
av alla slag! Varmt välkommen till oss!
Glasmästarna Syd AB
Monbijougatan 17, Malmö
040-23 00 61 info@glas-mastarna.se
glaskedjan.se

Funderar du
på att bygga i
Staffanstorp?
Låna hos oss. Vi kan den lokala
marknaden och har många tips
och råd att dela med oss av.

• 17747 • www.jssverige.se

Välkommen!

Torget 3, Staffanstorp
046-25 06 30
staffanstorp@handelsbanken.se
handelsbanken.se/staffanstorp

