
Checklista 
Förhandsbesked
Stadsbyggnadskontoret

När du vill ha förhandsbesked behöver du skicka in handlingarna nedan 

 Ansökan
 Enkel nybygnadskarta
 Kort beskrivning av projektet
 Marksektionsritning

Ansökan
Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att 
ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3- 
format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av  
någon annan än den som söker bygglovet. E-tjänst och ansökningsblankett hittar du här:  
www.goteborg.se/ansokbygglov

Enkel nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med nybyggnaden inritad, i 
skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget kan beställas på 
goteborg.se. Du ritar sedan själv in tänkt ny fastighet/tomtavgränsning, tänkt huskropp med 
mått till tomtgränserna, in- och utfart, biluppställningsplats, samt eventuellt placering av egen 
lösning för vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Du kan beställa enkel nybyggnads-
karta här:  www.goteborg.se/nybyggnadskarta  

Du kan också ta fram ett eget kartunderlag. Förutsättningen är då att kartutdraget visar hur 
fastigheten/tomten ser ut idag och i övrigt innehåller samma uppgifter som den enkla  
nybyggnadskartan.

Kort beskrivning av projektet 
Beskrivningen ska innehålla information om byggnadens storlek och hustyp (enbostadshus, 
flerbostadshus eller annan användning än bostad), samt tomtens storlek. 
 
Marksektionsritning
Marksektionen ska visa om marken är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan 
den egna fastigheten/tomten, gata och kringliggande grannfastigheter. Ritningen ska visa 
husets placering med nuvarande och blivande marklinjer.

http://www.goteborg.se/ansokbygglov
http://www.goteborg.se/nybyggnadskarta


Mer information 

Exempelritningar
Du kan ta del av exempelritningar här: www.goteborg.se/exempelritningar

Fler handlingar kan behövas 
Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi 
fått din ansökan. 

Har du frågor?
Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.  
Kontaktuppgifter till kundservice hittar du här: www.goteborg.se/sbkkundservice

Ansök på www.goteborg.se/ansokbygglov

http://www.goteborg.se/exempelritningar 
http://www.goteborg.se/sbkkundservice
http://www.goteborg.se/ansokbygglov

