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Situationsplan

Situationsplanen ska visa husets placering på tomten
och kan baseras på en nybyggnadskarta som levereras
av kommunen eller på en fastighetskarta från Lant-
mäteriet. Kontakta din kommun för att ta reda på vad
som gäller där du vill bygga.

Nybyggnadskartan innehåller både själva kartan som
syns här bredvid och en informationsdel som kan se
olika ut i olika kommuner. Där finns viktig information
som behövs vid handläggningen av din ansökan. Det är
viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från den
nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. 
Information om detaljplanebestämmelser, fastighets-
gränser etcetera ska vara kvar i ursprungligt skick.

Situationsplanen ska visa anslutning till kommunalt
vatten och avlopp eller redovisa enskild vatten- och 
avloppsanläggning. Din kommun kan lämna informa-
tion om vad som gäller för din planerade byggnation.

Situationsplanen är vanligtvis i skala 1:500.

Markera husets höjd genom
”färdig golvhöjd” (FG).

Markera eventuella
byggnader som ska rivas.

Markera avstånd från
tomtgräns med minst två
vinkelräta mått så att 
husets placering fixeras.
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Denna handledning är framtagen 2013 av kommuner och Länsstyrelse i Västra Götaland i samarbete som 
ett led i en snabbare bygglovsprocess. Följande kommuner står bakom handledningen (klicka på länken 
för att komma till respektive kommuns byggsida): 


Handledningen och mer information finns att ladda ner på din kommuns hemsida. Du kan även hitta 
information om lov och byggande på www.boverket.se och www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
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