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Verksamhetsområde 

3.4 Lov och tillsyn 

Beskrivning 
Processen omfattar de åtgärder som behöver anmälas för att ett startbesked ska kunna lämnas för bygglovbefriade åtgärder. 
Vissa åtgärder behöver varken anmälan eller lov och detta gäller för t.ex. friggebod, mur eller plank till uteplats. Vissa 
åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de 
uppfyller vissa villkor som t.ex. mått och placering. Exempel på ytterligare åtgärder som kan vara bygglovsbefriade åtgärder 
om de uppfyller vissa krav är följande: komplementbyggnad max 15 m2 (friggebod), fasadändring, bygglovbefriat 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m2 så kallat attefallshus, takkupor. Från och med 2018-01-01 ska 
samtliga inkommande handlingar skannas in i PDF/A1-format. Upprättade handlingar som ska diarieföras i ByggReda ska även 
vara i PDF/A1-format. Från och med 2018-01-01 ska inga handlingar skrivas ut för arkivering. Undantaget är ritningar. 

Process 
3.4.4 Hantera 
bygglovbefriade åtgärder 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Inkommande handling Baskarta Bevaras ByggReda I det diarieförda 

ärendet 
  

Inkommande handling Grannintyg* Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

*Om byggnationen 
ligger mer än 4,5 
meter nära 
tomtgränsen. Den 
sökande ska själv 
ordna grannintyg. 

 

Inkommande handling Ritningar Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Inkommande handling Kontrollplan Se 
anmärkning* 

ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

*Gallras när ny 
vidimerad kontrollplan 
inkommer vid 
slutbesked. 

 

Startbesked Startbesked Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Startbesked Utstakning Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Startbesked Lägeskontroll Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Slutbesked Begäran om slutbesked Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Slutbesked Relationsritning* Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

* Om ändring har 
gjorts som avviker från 
tidigare inlämnade 
ritningar. 

 

Slutbesked Kontrollplan vidimerad Bevaras* ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

*Tidigare inlämnad 
kontrollplan kan gallras 
när ny vidimerad 
kontrollplan inkommer. 

 



Beslut  Slutbesked Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 
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