
EXEMPELRITNINGAR FASADÄNDRING
Byte av material eller kulör



Informationen samlas i ett rithuvud:

Vilka bestämmelser gäller?
Enligt plan och bygglagen ska bebyggelsen 
anpassas stads- och landskapsbilden, vara 
estetiskt tilltalande, trafiksäker och inte medföra 
betydande olägenheter för grannar.

I varje kommun finns detaljplaner och 
områdesbestämmelser som reglerar hur och 
var man får bygga i olika områden. Det kan 
också finnas bestämmelser om färgsättning 
och kulturhistorisk hänsyn. 

Vilka handlingar krävs när jag söker bygglov?

Plan, Bygg & Lantmäteriförvaltningen
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Följande handlingar ska lämnas in för 
ansökan om utvändiga ändringar (byte av kulör eller material) 
• Ansökningsblankett (ifylld och underskriven)
• 

Gemensamt för alla ritningar är att de:

• 

ritningen, skala, skalstock samt nuvarande 
fastighetsbeteckning

• 

Gärna ha ett ritningsnummer och datum så att 
olika versioner kan skiljas från varandra

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt 
utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa på vitt 
olinjerat papper.

Mer information om hur ansökningshandlingarna 
ska se ut hittar du i våra ritningsexempel.
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Datum och ritningsnummer 
underlättar hanteringen av 
ansökan vid ändringar och 
kompletteringar.

Ange alltid gällande 
fastighetsbeteckning, vad 
ritningen föreställer och i 
vilken skala den är ritad.

Plats för revidering
Ange vem som gjort ritningen

Ansökan?
På kommunens hemsida finns blanketter för 
bygglovsansökan samt beställning av karta. 
Där kan du även hitta mer information om 
bygglovsprocessen.

Bygglovshandlingar skickas in till Sektor 
samhällsbyggnad med e-post eller skickas
in via post.

Kontakta Sektor samhällsbyggnad 
för aktuell information om vad som gäller för 
specifik fastighet eller om du har frågor.

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå 
snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna
innehåller rätt information från början! 

Ex:

Ritas i skala 1:100 (ej situationsplan)
• Innehåller information om vad som finns på 

Alla handlingar får med fördel lämnas in digitalt.
Digitala handlingar ska vara scannade (inte av-
fotograferade. 
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Via hemsidan kan man även söka bygglov  
via e-legitimation

Fasadritningar, skala 1:100



Fasadritningar
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Alla material och fasadändringar syns inte på en 
ritning. Då kan man med fördel redovisa ändringarna 
i text. 
 

Markera vad som 
byggs till.

Kulör fönster NCS S 6020-G10Y 
 
 

Ritningen ska visa hur byggnaden är tänkt att se ut
efter ändringen. Vill man ändra ett fönster ritar man
fönstret som det ska se ut efter ändringen.

Byts till röd bandtäcktplåt (RAL 8004
 närmsta NCS S 5030-Y80R)

Kulör träfasad NCS S 2002 Y50R
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