
Byggnadsnämnden

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 

Atterfallsåtgärder

Storlek, material och kulör (endast vid attefallsåtgärder)

* Obligatorisk uppgift

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad om högst 30 kvm  
(attefallshus som inte är bostad)

Ny eller tillbyggnad av komplementbostadshus om högst 30 kvm  
(attefallshus som är bostad)

Permanentbostad

Fritidsbostad

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus om högst 15 kvm 
 (attefallstillbyggnad)

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Takkupa som inte innebär ingrepp i bärande konstruktion 

Utvändiga material:

Kulörer:

Ekerö Kommun, Bygglovsenheten
Box 205
178 23 Ekerö

1/(4)

Anmälan

Fastighetsbeteckning (t.ex. Ekebyhov 1:1)* Fastighetens adress*

Företagsnamn (om företag är sökande)

Förnamn (ange kontaktperson om företag är sökande) Efternamn (ange kontaktperson om företag är sökande)

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) eller organisationsnummer*

Din adress* E-post

Postnummer och ort* Telefonnummer

Förnamn Efternamn Personnr. (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) eller org.nr

Adress Postnummer och ort

Storlek på det du vill bygga (bruttoarea) kvadratmeter 

Tak Ytterväggar Fönster

Tak Ytterväggar Fönster

EKERÖ KOMMUN  I  Box 205  I  178 23 Ekerö  I  telefon 08-124 571 00  I  e-post: info@ekero.se  I  www.ekero.se
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Övrigt

EKERÖ KOMMUN  I  Box 205  I  178 23 Ekerö  I  telefon 08-124 571 00  I  e-post: info@ekero.se  I  www.ekero.se

Underskrift 
Underskrift sökande

Namnförtydligande

Övriga åtgärder

 Eldstad, ny installation eller väsentlig ändring av befintlig 
 

 Ventilation, ny installation eller väsentlig ändring av befintlig
 

 Hiss, ny installation eller väsentlig ändring av befintlig 

 VA-anläggning, ny installation eller väsentlig ändring av befintlig 
 

 Ändring av bärande konstruktion eller större ändring av planlösning 
 

 Rivning av byggnad utanför detaljplan
 

 Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde
 

 Brandskydd, väsentlig ändring av

 

Uppgift om certifierad kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad av komplementbostadshus. 
Tänk på att din kontrollansvarig måste kontaktas innan ansökan.

Bilagor: Checklista över handlingar, information enligt GDPR.

Namn Adress Postnummer och ort

Certifieringsorgan Behörighet (N eller K) Certifieringsnummer

Certifierad till (datum) Telefonnummer E-postadress
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Checklista för Attefallsåtgärder 
Checklistorna är till för dig för att du ska kunna ha koll på att du har alla handlingar innan du lämnar in din anmälan. 
Titta gärna på vår hemsida efter exempelritningar.

 Situationsplan i skala 1:500 
 Situationsplanen bygger på en karta över tomten där du ritat in det du ska bygga. Vilket underlag du behöver kan variera 
 (baskarta eller nybyggnadskarta). Vi rekommenderar därför att du tar kontakt med oss innan du beställer en karta. 
 På situationsplanen ska du redovisa följande:

  Huvudmått för ny byggnad, avstånd till huvudbyggnad och andra byggnader 

  Avstånd till ny byggnad mätt vinkelrätt mot två tomtgränser för lägesbedömning 

  Plushöjder för sockel (FSH) eller färdigt golv (FG) 

 Om tomten är kuperad där byggnaden ska placeras kan det behövas en markplaneringsritning.

 Planritning i skala 1:100

  Samtliga mått för byggnaden/tillbyggnaden är angivna

  Användningssätt och ytor är redovisade 

  Ytterdörr och samtliga innerdörrar har minst 80 cm öppning (endast vid komplementbostadshus)

  Kökspentry är redovisat (endast vid komplementbostadshus)

  Toalett/dusch är anpassad för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga 
   (endast vid komplementbostadshus)

 Fasadritningar i skala 1:100
 Byggnadens alla fasader ska redovisas. Ritningarna ska också innehålla: 

  Material och färgredovisning 

  Sockelhöjd 

  Befintliga och planerade marklinjer har redovisats till tomtgräns 

  Eventuell markuppfyllnad, schaktning och stödmurar

 Sektion i skala 1:100 
 Måttsatt typsektion genom byggnaden som redovisar: 

  Taklutning 

  Rumshöjder 

  Färdig golvhöjd

 Grannens medgivande 
 Om åtgärden hamnar närmare gräns mot granne än 4,5 meter krävs grannens medgivande. Samtliga ägare till 
 grannfastigheten godkänner med underskrifter på situationsplanen.

 Förslag till kontrollplan
 Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om viktiga kontroller under byggprojektet. Vi har ett exempel på vår hemsida.

  Kontrollplanen är upprättad av en certifierad kontrollansvarig (vid komplementbostadshus)

  Kontrollplanen är upprättad av byggherren (du som söker, vid annat än komplementbostadshus)

 Konstruktionsritning(ar)
 Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. 
 Vi behöver dem för att vi ska kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Ritningarna ska 
 tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt gjorda.
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Information enligt GDPR (EU 2016/679) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, 
namn samt adress i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna 
handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande.

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet 
ska delges till rätt person. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende och delge beslut. 
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och utanför 
kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även 
komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan 
författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgifterna kan komma att användas för statistik.

Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad har ett särskilt skydd 
enligt 7 kap 4§ sekretesslagen.  Skyddet innebär att rätten för andra att få del av uppgifterna är strakt begränsade. 

Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter 
vi behandlar eller för att få dina uppgifter rättade. Mer information om dina rättigheter hittar du på 
Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se
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