
Checklista - från start till slut av anmälningsprocessen 
 
 
 
 
 
 
VAD KRÄVS FÖR: 
Anmälan – 
Attefallskomplementbyggnad 



 
 
 
 
 

 
 
 

Checklista - handlingar 
för anmälningsärende 

 

Se till att du bockat i alla rutor 
innan du skickar in! 

Anmälan 
Du kan göra en anmälan genom anmälningsblankett eller genom vår e- 
tjänst. Se s.5 

Förslag på kontrollplan 
Se s.6 

 
Enkel nybyggnadskarta i skala 1:500 eller 1:1000 
Se exempelritningar på s.7 

 
Planritning i skala 1:100 
Se exempelritningar på s.8 

 
Fasadritning i skala 1:100 
Se exempelritningar på s.9 

 
Sektionsritning i skala 1:100 
Se exempelritningar på s.11 

 
Konstruktions- och grundläggningsritningar 
Konstruktionsritningarna är den tekniska beskrivningen som redogör alla olika 
byggnadsdelar och hur de är fästa och dimensionerande. Ritningarna är till för att 
beskriva byggnadens bärande konstruktion. Hur många konstruktionsritningar som 
behövs beror på hur komplicerat projektet är. 

Ytterligare handlingar 
Ytterligare handlingar kan behövas att tillkomma, men vi hör av oss i så fall 



Vad är en 
attefallskomplementbyggnad? 
Om du har ett en- eller tvåbostadshus på tomten så kan du bygga till ett attefallshus 
på max 30 kvm utan ett bygglov. Du kan antingen bygga en komplementbyggnad 
eller ett komplementbostadshus. En attefallskomplementbyggnad används som t ex 
garage, carport, gästhus. Innan du börjar bygga måste du skicka in en anmälan och 
få ett startbesked. 

 
 
 
 

När krävs endast anmälan? 
· Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten 
· Det måste vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 
· Boarean får inte överstiga 30 kvm 
· Om du har ett attefallshus sen tidigare får de tillsammans inte överstiga 30 kvm. 
· Taknockhöjd får inte överstiga 4 meter från marknivå. 
· Om byggnaden placeras närmre än 4,5 meter från tomtgräns till granne krävs 

grannemedgivande. Detta ska man själv inhämta från granne tillsammans med 
situationsplanen där åtgärden är redovisad. 

· Minst 4,5 meter från allmän plats t ex gata, park. 

När krävs det ett bygglov? 
· Om detaljplanen säger att det krävs bygglov för 

attefallsåtgärder 
· Byggnaden och området är kulturhistoriskt värdefull. 
· Byggnaden placeras mindre än 30 meter från järnväg 
· Byggnaden placeras närmre än 4,5 meter från allmän 

plats. 
· Om granne inte medger placering närmare än 4,5 meter 
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Tänk på! 

Du måste fått ett startbesked 
innan du kan börja bygga! 
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Startbesked 

Start och slutbesked 
 
 
 
 
 

STARTBESKED 
Även om du har skickat in en anmälan, så är 
det inte fritt fram att börja bygga. Först krävs 
ett startbesked. 

 
Ibland krävs tillägg av handlingar, det kan t ex 
vara: 
· Kontrollplan 
· Konstruktionsritningar 
· VA-ritningar 
· Dagvattenhantering 
· Ventilationsritningar 
· Brandskydd 

TID 
Från det att en komplett anmälan med 
tillhörande handlingar har inkommit, har 
handläggaren 4 veckor på sig att ge ett 
beslut. 

 
PRIS 

Det är ett fast pris på en anmälan om 
attefallsåtgärd som är beslutad av 
kommunfullmäktige. 

 
Även om anmälan får avslag så kommer du 
att debiteras, eftersom priset är beroende på 
hur mycket handläggning som görs. 

SLUTBESKED 
När byggnationen är klar skickas en 
verifierad kontrollplan in för att intyga att 
arbetet har utförts korrekt. Eventuellt kan 
andra intyg komma att krävas in. 

 
KVALITET PÅ RITNINGAR 

· Fackmannamässigt utförda 
· Skalenliga och måttsatta 
· Ritade på olinjerat och orutat papper 
· Svartvita 
· Alla mått i millimeter 
· Plan-, fasad- och sektionsritningar 

stämmer överens med varandra. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Börja 
bygga 

 
Hand- 

läggning 

 
Slutbesked 

 
Anmälan 
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Anmälan 
 

 
 

När du gör en anmälan krävs det att du fyller i en anmälningsblankett 
eller söker genom vår e-tjänst på vår hemsida www.mark.se 

 

Länk till blankett: 
 Anmälningsblankett för attefallsbyggnation 

 
 

Vad betyder de olika ytuppgifterna? 
· BTA, Bruttoarea 

Alla våningsplans totala area med ytterväggar medräknade. I 
tillbyggnad räknas endast nytillkommen area. 

 
· BYA, byggnadsarea 

Den totala area som byggnaden tar på marken. Öppenarean ingår 
också i byggnadsarean. 

 
· BOA, Bostadsarea 

Den area som är användbar som boende. Man mäter allt innanför 
ytterväggarna på våningsplanet. 

 
· OPA, Öppenarea 

Arean under ett tak som är planerat som förvaring eller annan 
vistelse men delvis öppna väggar. Kan vara t ex carport, skärmtak 
eller balkong. 

Med byggherre menas 
den som är ansvarig för 

byggnationen t ex 
fastighetsägaren 

Se till så att allt 
är ifyllt innan du 
skickar in! 

http://www.mark.se/
https://www.mark.se/globalassets/f-sjalvservice/blanketter/bygga-bo-miljo/anmalan-attefallsbyggnad-finns-aven-som-e-tjanst2.pdf?r=20230224162104
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Förslag på 
kontrollplan 

En kontrollplan behövs alltid när du ska söka bygglov eller göra en 
anmälan. Kontrollplanen går igenom alla steg som behöver 
kontrolleras så att bygget utförs korrekt och att säkerheten är hög. 
Det måste ingå vem som kommer utföra kontrollerna. I ett enklare 
bygge kan du själv ta fram en kontrollplan. I mer omfattande byggen 
krävs att en kontrollansvarig tar fram en kontrollplan. 
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Enkel 
nybyggnadskarta 

 

 
 

Vad är en enkel nybyggnadskarta? 
Den enkla nybyggnadskartan är till för att visa byggnadens 
exakta position på tomten/fastigheten, befintliga byggnader, 
tomtgräns och infartsväg. Det är viktigt att måttsättningen är 
korrekt utförd. Det ingår både en karta och en informativ 
beskrivning. 

 
Tänk på att beställa kartan i tid, genom att maila till 
pbn@mark.se. 

 
Det som ska ingå på kartan: 
· Planerade attefallshuset 
· Mått på attefallshuset 
· Avstånd till tomtgräns, måttet görs vinkelrätt från 

tomtgräns 
· Norrpil 

Markera tydligt vilken som är 
byggnaden som ska byggas 

Måttsätt byggnaden 

Markera avstånd från tomtgräns 
med minst två vinkelräta mått 
så att husets placering fixeras 

Rita en norrpil 

mailto:pbn@mark.se
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Planritning 
Planritningen visar attefallshuset uppifrån. Den är till för att visa 
planritningen med måttsättning för att enkelt kunna räkna ut 
byggnadens area. 

 
 

Det som ska ingå på ritningen: 
• Rumsindelning med rummets funktion, möblering, area och fast 
inredning. 

• Dörrar med öppningsmått 
• Sektionsmarkering 
• Entrépil 
• Byggnadens yttermått 
• Skallinjal 
• Ritningshuvud 

 
Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. 

MåMttsåätttstäbtyt gbgyngagdneanden 

Vad rummen ska 
användas till 

Markera var sektionen 
genom huset är tagen. 

Ritningsnamn 
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Fasadritning 
 

På fasadritningar visas byggnadens fasad i alla väderstreck rakt 
framifrån. 

 
Utformningen av nya attefallsbyggnaden och hur den passar in med 
befintliga byggnaden är en viktig del i anmälningsutredningen. Det är 
därför viktigt att visa hur attefallsbyggnaden kommer att se ut med 
material och färgsättning. 

 
Det som ska ingå på ritningen: 
· Namnge fasaden efter väderstreck 
· Fasad och kulörbeskrivning 
· Befintliga marknivåer (streckad linje) 
· Nya marknivåer (heldragen linje) 
· Fönster och dörrars utformning 
· Skallinjal 
· Ritningshuvud 

 
Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. 

Tomtgräns 

Visa fasadmaterial 

Namn på fasad 
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 Zinkplåt  Redovisa materialval 
och kulör. 

 
 
 
 

 Träpanel vit NCS S0500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny marknivå redovisas med 
heldragen linje och befintlig 
marknivå med streckad linje. 
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Sektionsritning 
 

Sektionsritningen är det vertikala snittet som visar hela byggnaden 
från bjälklag till tak. Här visas rumshöjden och taklutningen. Det är 
även här grundkonstruktionen visas och hur byggnaden ansluter sig 
till marken. 

 
I planlösningens sektionsmarkering kan du se vart snittet är draget. 

 
Det som ska ingå på ritningen: 
· Marklinje 
· Bjälklagets placering 
· Färdiga golvnivåer (FG) på entréplan 
· Nivåskillnader i golv 
· Rumshöjder 
· Tak och nockhöjd 
· Taklutning 
· Skallinjal 
· Ritningshuvud 

 
Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. 

Takvinkel 

Nockhöjd 

Rumshöjd Marknivån närmast 
byggnaden 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTA 
OSS! 

 
 
 
 
 

BESÖKSADRESS 
Mor Kerstins väg 13 
511 80 KINNA, Sverige 

 
TELEFONNUMMER 
0320 21 71 90 

 
 
 
 

E-POSTADRESS 
pbn@mark.se 

mailto:pbn@mark.se
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