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Fasadritningar

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

Redovisa mötet mellan
befintlig och ny marknivå.

KNALLEN 1:6
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

FASADER

Ritn.nr A5 REV 2013-09-16 Skala 1:100

2013-03-12 RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR

Om marknivån ändras redovisas befintliga och nya
marklinjer mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till
tomtgräns (TG). Ryms inte detta på fasadritningarna
bör det redovisas på en separat marksektionsritning 
(se sidorna 10–11). 

Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå
ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om
hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte
minst en meter från tomtgräns för att lämna plats till
eventuellt dike.
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Fasadritningar

Redovsa materialval
och kulör.

KNALLEN 1:6
NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

FASADER

Ritn.nr A6 REV 2013-09-16 Skala 1:100

2013-03-12 RITAD AV: HSL, SANDAREDS ARKITEKTKONTOR
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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 
 



http://ale.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva.html

http://www.alingsas.se/bygga-bo-och-miljo

http://www.bengtsfors.se/sidor/bygga-bo-och-miljo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor.html

http://www.bollebygd.se/byggaboochmiljo/bygglovtillstandochfastighetsfragor/bygglovochandralov.4.4b88096f14fb4d9accd2a6d1.html

http://www.boras.se/bobyggaochmiljo/bygglovochanmalan.4.46966c1e1580c421fba959a6.html

http://www.dalsed.se/leva-bo/bygga-bo/

http://www.essunga.se/bygg.aspx

http://www.falkoping.se/byggabomiljo.4.7865cfaf121d36819ec8000159171.html

http://www.gullspang.se/Gullspang/Startsida-Gullspang/Toppmeny/Bygga--Bo.html

http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/bygga-riva-och-forandra/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fSyCvI31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCJDLDa/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

http://www.gotene.se/byggaboochmiljo.10.html

http://www.hjo.se/Startsida/Bygga-bo-och-miljo/

http://www.harryda.se/byggaboochmiljo.4.124fd5f4139f22e498f80005053.html

http://www.karlsborg.se/sv/Start/Byggabomiljo/

http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/

https://lidkoping.se/boende-och-miljo/

http://www.lillaedet.se/byggabomiljo.7.html

http://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva.html

http://www.mariestad.se/Mariestad/Startsida-Mariestad/Toppmeny/Bygga--Bo.html

http://www.mellerud.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/

http://www.munkedal.se/sidor/huvudmeny/medborgare/byggaboochmiljo.4.1a804b21157fe5ecd35980a5.html

http://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/bygglov-och-fastighetsfragor/bygglov-och-andra-lov/bygglov.html

http://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/bygglov-och-fastighetsfragor/bygglov-och-andra-lov/bygglov.html

http://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo.4.2d116feb13d8d69c1cb4b6.html

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt/

http://www.skara.se/bygga-bo--miljo.html

http://www.sotenas.se/sidor/huvudmeny/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva.4.1c57d2e015af6ee71f8336d7.html

http://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo.4.33232ad813188aec56b8000364.html

http://www.stromstad.se/byggaboochmiljo.4.b5400fe1453b28b6b7e3eb.html

http://www.svenljunga.se/byggaboochmiljo.4.564d96451321f1132aa80001777.html

http://www.tanum.se/huvudmeny/boendemiljoinfrastruktur.4.58e914a013a0d49788a113.html

http://tibro.se/Byggnation-och-boende/

http://www.tidaholm.se/byggabomiljo.4.554f65d312e2e65898780003998.html

http://www.tjorn.se/byggabomiljo.4.3f6ce9a51288179dfcb80005377.html

https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-bo/

http://www.trollhattan.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/

https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Bygga--Bo.html

http://www.uddevalla.se/byggabomiljo.4.1ced821ff99857872800014372.html

https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/bygglov/

http://vara.se/bygga-bo-och-miljo/bygg/

http://www.vargarda.se/medborgare/bo-bygga-och-miljo.html

http://www.vanersborg.se/byggabomiljo.4.52821050136a06aef543c708.html

http://www.ockero.se/byggaboochmiljo.4.3c6ca4f01379747e814155.html

https://www.avesta.se/bygga-bo-och-miljo/planering-byggande-och-boende/bygglov-och-tillstand/

http://www.bollnas.se/index.php/bygga-och-bo

http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva.4.74fef9ab15548f0b80023c9.html

https://www.torsby.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva.4.542a66a9156aec9c3f26fea5.html

http://www.boverket.se/

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland





