
Björkebacken etapp II
Bygganvisning för bebyggelse av enfamiljshus

Sektor samhällsbyggnad, maj 2016

Illustration över hur området kan se ut när etapp II är fullt utbyggt.
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På varje tomt får högst en huvudbyggnad uppföras. Vid uppförandet av komplementbyggnader såsom uthus, garage, carport etc. är största tillåtna byggarea 45
kvm per tomt.

På tomt med friliggande hus får högst en fjärdedel av marken bebyggas. Minsta tomtstorlek är 900 kvm. För rad-/parhus får högst
en tredjedel av marken bebyggas. Minsta tomtstorlek är 300 kvm för radhus och 400 kvm för parhus.

e1

Maximal byggarea är en fjärdedel av tomtens area. Minsta tomtstorlek är 900 kvm.e2
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Utfart och stängsel
Utfartsförbud med Användningsgräns

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Placering

Friliggande huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från entrégata,
gäller även komplementbyggnader som  är sammanbyggd med huvudbyggnad. Friliggande komplementbyggnader får placeras 1 meter från gräns mot
grannfastighet eller sammanbyggas i densamma.

Huvudbyggnad ska placeras  i egenskapsgräns mot entrégata.p

Utformning och omfattning

Högsta antal våningarII
Endast friliggande husfril
Endast friliggande hus eller rad-/parhusfril/grupp
Suterrängvåning ska anordnasv
Högsta totalhöjd i meter. För pulpettak är högsta nockhöjd 7,0 meter. För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 4,5 meter.

Största tillåtna taklutning i grader

Byggnadsteknik

Endast källarlösa husb

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft



SAMMANFATTANDE ILLUSTRATION ÖVER ETAPP II, FULLT UTBYGGD

Par-/radhuslängan i öst föreslås läggas närmare 
Binnebergsvägen. En sådan placering ger upphov 
till en bullerskyddad förgårdsmark i västligt läge.

Med krav på att förlägga huvudbyggnadens fa-
sad i egenskapsgräns 4 meter från gata erhålls 
ett tydligt gaturum som ramas in av bebyggelse 
och häckar/staket. Tomten används mer effektivt 
och de boende får tillgång till en privat bakgård. 
Huvudbyggnadens placering medför att nivåskill-
nader mellan tomterna lättare kan tas om hand 
på den egna tomten. På så vis kan branta slänter 
undvikas.

Samtliga garage/carports portfasad placeras minst 
sex meter från gata och får byggas samman över 
tomtgräns. Friliggande garage/carports läggs minst 
en meter från grannfastighet.

Tomter och bebyggelse ska anpassas efter rådande 
terräng. Detta medför krav på suterrängvåning i 
den västra slänten. Suterrängbebyggelsen läggs 
fyra meter från gatan och får på så vis tillgång till 
en bakgård åt väst. 

Tomter föreslås ramas in av häckar eller staket 1/2 
meter in på tomtmark för att minimera skaderisk 
på dessa när gatan underhålls.
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En 10 meter bred remsa mellan fastighetsgräns 
och väg kan i framtiden inrymma en busshållplats.

Mellan den västra par-/radhuslängan och framtida 
etapp III, i väst/nordväst, övergår stigen och natur-
marken från en mer ordnad karaktär i norr till en 
sköta-sig-själv karaktär i söder. På så sätt fungerar 
stigen som en inbjudande entré rakt ut i den tät-
ortsnära naturen. Inom denna del av planen får en 
lekplats anordnas.

En cykelbana kopplar ihop Stöpen med Skövde. 
Från Björkebacken nås cykelbanan via den 
föreslagna gc-vägen väster om korsningen 
Binnebergsvägen/Björkebacksvägen. En passage 
för gc-trafikanter visar var Binnebergsvägen är 
lämplig att passeras.

Hastighetsreducerade åtgärder företslås utmed 
Björebacksvägen (t.ex. förhöjd överfart med långa 
ramper eller avsmalnande passager osv). Vidare 
via Glasbjörksvägen finns en gc-bana kopplad till 
skola och annan service i Stöpens centrum.

Plats lämnas så att fördröjningsdammen i sydöst i 
framtiden kan kompletteras med liknande damm.

Trädridån längs ravinkanten kommer skötas med 
fokus på naturvård. Barrträd och flerskiktig ve-
getation förekommer och fungerar bl.a. som ett 
skydd mot eventuella allergener från hästanlägg-
ningen söder om ravinen.

Ett öppet dike väster om etappen tar hand om yt-
vatten från slänten i väst. Diket mynnar söderut i 
Garpängebäcken.

cykelbana till Skövde
SAMMANFATTANDE ILLUSTRATION ÖVER ETAPP II, FULLT UTBYGGD
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SYFTE OCH MÅL
Syftet med bygganvisningarna är att kort beskriva det 
nya området och redovisa en sammanställning av 
bestämmelser, råd och tips på hur du bör bygga inom 
Björkebackens andra etapp. Målet är att bygganvisningarna 
ska vara ett hjälpmedel för dig att tillsammans med övriga 
husbyggare skapa ett väl sammanhållet bostadsområde 
och en trivsam och trygg boendemiljö. 

BAKGRUND
Björkebacken etapp II är beläget i utkanten av Stöpens 
tätort och är del av ett större nybyggnadsområde 
bestående av tre etapper. Första etappen är så gott som 
färdigbyggd och inom den andra etappen finns det nu 
möjlighet att förvärva en tomt. Planområdet möjliggör 
bebyggelse av friliggande villor, rad- och parhus och 
plats för lek. 

Utformningen av området med indelning av gator och 
tomter har anpassats efter rådande terräng och befintliga 
naturvärden. Avsikten har varit att skapa möjlighet till 
en väl sammanhållen bebyggelsestruktur med en logisk 
fortsättning av den första etappen.

I Björkebacken har du närhet till både tätortens utbud och 
skogsområden med upptrampade stigar och elljusspår 
vilket ger goda förutsättningar till offentlig service, 
naturupplevelser, äventyr, rekreation och motion.

HUR NI FÅR BYGGA I BJÖRKEBACKEN ETAPP II

Detaljplanen

För Björkebackens andra etapp gäller detaljplan antagen 
av kommunstyrelsen 2015-06-01. Detaljplanen består 
av en plankarta som redovisar vilka rättigheter och 
skyldigheter som gäller inom området. Plankartan 
är ett juridisk dokument och bl.a. ett underlag för 
bygglovprövningen. Därtill finns en planbeskrivning 
som anger syftet med detaljplanen. Planbeskrivningen 
beskriver och förklarar innehållet så att detaljplanen ska 
kunna förstås och genomföras. 

Detaljplanens handlingar kan laddas ner från Skövde 
kommuns hemsida www.skovde.se under rubrikerna 
Bygga, bo & miljö / Detalj- och översiktsplaner / 
Lagakraftvunna detaljplaner / 2015 / detaljplan för 
Björkebacken etapp II. 

Nedan redovisas försök till en sammanfattnig och 
förklaring av plankartan med gällande bestämmelser. 

Björkebacken etapp II
Detaljplan för

Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län

Upprättad 2015-05-13 
Sektor samhällsbyggnad

Antagandehandling

PLANBESKRIVNING

PLAN.2014.13
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Placering

Friliggande huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från entrégata,
gäller även komplementbyggnader som  är sammanbyggd med huvudbyggnad. Friliggande komplementbyggnader får placeras 1 meter från gräns mot
grannfastighet eller sammanbyggas i densamma.

Huvudbyggnad ska placeras  i egenskapsgräns mot entrégata.p

Utformning och omfattning

Högsta antal våningarII
Endast friliggande husfril
Endast friliggande hus eller rad-/parhusfril/grupp
Suterrängvåning ska anordnasv
Högsta totalhöjd i meter. För pulpettak är högsta nockhöjd 7,0 meter. För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 4,5 meter.

Största tillåtna taklutning i grader

Byggnadsteknik

Endast källarlösa husb

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

BJÖRKEBACKSVÄGEN BINNEBERG
SVÄG

EN

ETAPP I

GARPÄNGEBÄCKEN

DUNSHULT

BJÖRKEBACKEN ETAPP II

Detaljplanens handlingar utgörs av 
en planbeskrivning (bilden ovan) 
och en plankarta - skaffa och läs 
dessa!
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Uppstår oklarheter är det alltid detaljplanekartans 
bestämmelser som gäller. Ta därför även del av denna.

Fastigheter och byggrätter

På varje fastighet (tomt) får högst en huvudbyggnad 
(bostaden) uppföras. Byggrätten som redovisas på 
plankartan anges som högsta tillåtna byggnadsarean (BYA). 
I BYA ingår huvudbyggnaden och komplementbyggnader 
t.ex. uthus garage, carport etc. Minsta tomtstorlek är 
900 m2, där får högst en fjärdedel av marken bebyggas. 
Största tillåtande byggarea för komplementbyggnader 
är 45 m2 per tomt.

Utformning och utseende

Högst två våningar är tillåten. 

För 1-2 planshus gäller en nockhöjd på 8,0 meter och för 
enplanshus med pulpettak gäller en nockhöjd på högst 
7,0 meter. För komplementbyggnader tillåts en högsta 
nockhöjd på 4,5 meter. Med nockhöjd avses avståndet 
från markens medelnivå till byggnadens högsta punkt.

För all typ av bebyggelse tillåter detaljplanen en maximal 
takvinkel på 38 grader. 

Valet av fasadkulör är inte preciserat, men tänk på att 
välj en kulör som ansluter till omgivande bebyggelse 
och landskap. 

Placering

Var du placerar ditt hus är av stor vikt för hur området 
i sin helhet upplevs. Bostadshuset ska utgöra en tydlig 
gräns mot gatan och fasadlivet ska placeras längs en tänkt 
”bygglinje” (egenskapsgräns på plankartan) 4,0 meter 
innanför gatulinjen. Då erhålls ett tydligt gaturum som 
ramas in av bebyggelse och häckar/staket. Dessutom 
utnyttjas den egna tomten mer effektivt och du får 
tillgång till en privat bakgård. 

Mindre byggnadsdelar såsom skärmtak, balkong och 
farstukvist etc. får anläggas närmare gatulinjen. För 
att markera gränsen mellan privat mark och allmän 
platsmark föreslås tomten ramas in av häckar eller 
staket. Placera häckar eller staket en bit in på tomten 
för att minimera skaderisken i samband med att gatan 
underhålls. 

Friliggande huvudbyggnader ska placeras minst 
4,0 meter från grannfastigheten för att klara god 
tillgänglighet runt huset, reducera insyn/ljud och 
för att klara brandspridning utan särskilda åtgärder. 
Fristående uthus, garage eller carport kan placeras 

                 pulpettak

    sadeltak

                 marklinje

max 7,0 m
max 8,0 m

Tillåten nockhöjd för olika typer 
av takkonstruktioner

Fasadlivet placeras längs en tänkt 
bygglinje 4,0 meter innanför gatu-
linjen

Byggrätt = hur stor del av fastighe-
ten/tomten som får bebyggas.

Byggnadsarea (BYA) = Area som 
byggnad(er) upptar på marken.

Exempel. På en villatomt som är 
900 m2 får du som mest bebygga en 
fjärdedel av tomten, dvs 225 m2, t.ex. 
ett bostadshus på 180 m2, ett garage 
på 30 m2 och ett uthus på 15 m2.

Förklaring
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1,0 meter från grannfastigheten eller sammanbyggas i 
fastighetsgräns. För att ge plats åt en bil framför garage/
carport och för att garagebyggnaden inte ska dominera 
gatubilden ska denna placeras minst 6,0 meter innanför 
fastighetsgränsen mot gatan. 

Med placeringsbestämmelserna ovan kan målet om 
att skapa ett väl sammanhållet bostadsområde med en 
trivsam och trygg boendemiljö uppnås.

Mark och vegetation

För att så långt möjligt behålla det naturliga landskapet 
ska du undvika större schaktningar och utfyllnader. 
Bostadshusets placering enligt ovan gör det möjligt att 
ta upp nivåskillnader i mjuka slänter mot angränsande 
grannar och naturmark. Anslutning till naturlig 
markhöjd ska ske 1,0 meter innan fastighetsgräns. Har 
du en tomt som gränsar mot naturmark ska övergången 
utformas på ett naturligt sätt. 

På grund av det höga grundvattnet i området får endast 
källarlösa hus byggas. 

Max två våningar med en högsta total BYA om 1/4 av tomtens 
area (e2), komplementbyggnader inräknat. Vid uppförandet 
av komplementbyggnader är den största tillåtna BYA 45 m2.

Högsta nockhöjd på 8 m, 7 m för pulpettak samt 4,5 m för 
komplementbyggnader. Största tillåtna taklutning är 38 grader.

Bostaden ska placeras med fasadliv 4 meter innanför gatulinjen 
och minst 4 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Mindre 
byggnadsdelar får sticka ut från egenskapsgräns mot gata.

Garage/carport ska ha portfasad placerad minst 6 meter 
från entrégata, detta gäller även för garage/carport som 
är sammanbyggd med huvudbyggnad. Friliggande garage/
carport får placeras 1 meter från gräns mot grannfastighet eller  
sammanbyggas i densamma.

Anslutning till naturlig markhöjd ska ske minst 1,0 m innan 
tomtgräns mot fastighet (n1),  marken ska utformas så att en naturlig 
övergång till naturmark åstadkoms (n3).

Inga källare får anordnas. 

Sammanfattning av gällande bestämmelser
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RÅD OCH TIPS

Lär först känna din tomt, välj sedan hus

Innan du bestämmer dig för vilket hus du vill bygga, 
ska du gå igenom förutsättningarna som gäller för din 
tomt. Detaljplanen anger vad du behöver förhålla dig 
till när du ska bygga på tomten – den kan exempelvis 
reglera hur långt från gatan fasaden ska ligga, vilka slags 
takmaterial som är tillåtna, färg på fasader, hur stor del 
av tomten som får bebyggas och typ av hus.  Så läs igenom 
detaljplanen noga. 

Tänk också på att huset ska anpassas efter tomtens 
egenskaper och beskaffenhet. Ett tips är att åka ut 
och titta på tomten i verkligheten. Då ser du tomtens 
befintliga skick, hur det ser ut med lutningar, höjder 
och väderstreck. Finns det träd eller dylikt som måste 
bevaras enligt detaljplanen? Hur är elskåp och lyktstolpar 
placerade ute i gatan? Det är sådana frågor som kan vara 
bra att ha koll på innan ni bestämmer hustyp och husets 
placering på tomten. Ta gärna hjälp av nedanstående råd:

• Besök tomten vid olika tider på dygnet för att skaffa 
dig en helhetsbild av platsens förhållanden. Gillar du 
morgonsol eller föredrar du en uteplats i söderläge? 
Vad ska du ha tomten till? Odling? Lek? 

• Bygg med terrängen - inte mot den. Välj en hustyp 
som harmoniserar med terrängen och utnyttjar 
tomtens fördelar utan att behöva schakta, spränga 
eller fylla ut.

• Placera huset rätt på tomten, utifrån 
planbestämmelserna samt sol/skugga- och 
vindförhållanden m.m.

• Var finns utsikten?

• Hur/var kan du skapa privata rum i trädgården utan 
insyn från grannar och passerande?

• Planera för framtiden. Hur/var kan jag bygga till 
huset.

• Vad är karaktäristiskt för platsen - finns det t.ex. 
lokala material att plocka upp i bostadens fasad, 
detaljer osv.

Eller gör tvärtom...
Har du redan hittat ditt drömhus så får du göra tvärtom 
- leta reda på den tomt som bäst lämpar sig för huset. Att 
anpassa tomten för mycket efter huset kan bli kostsamt  
både ekonomiskt och gestaltningsmässigt. Matcha hela 
tiden dina idéer mot de planbestämmelser som gäller. 
Hittar du inte tomten för ditt drömhus så kanske du får 
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tänka om helt eller rent av vänta och försöka hitta en tomt 
som passar ditt drömhus någon annanstans. 

Om du vill ha råd och hjälp – kontakta kommunens 
bygglovsenhet.

Ta tidigt kontakt med bygglovenheten
När du börjar känna dig säker på tomt och val av hustyp är 
du välkommen att kontakta kommunens bygglovenhet. 
Där kan du får ytterligare råd inför ditt slutgiltiga val. 
Ring kommunens kontaktcenter för att boka en tid för 
ett möte.

ÖVRIGA GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
Utöver planbestämmelserna i detaljplanen, vilka 
är juridisk bindande, f inns ytterligare ett antal 
förutsättningar och råd som ni som byggherre och  
fastighetsägare bör känna till.

Markförhållanden m.m.

Geoteknik

Enligt den geotekniska undersökningen som tagits fram 
under detaljplanearbetet bedöms området vara stabilt. 
Det ska dock beaktas att slänten mot Garpängebäcken 
kan vara känslig mot erosion, eventuella dagvattenutlopp 
ska därför utföras med erosionsskydd. 

Jorden består i huvudsak av silt, sand och friktionsjord 
som vilar på fast botten, troligen morän, sten block eller 
berg. Delar av området bedöms som relativt svårschaktat 
på grund av sten och blockinnehåll (för mer information, 
se planbeskrivningen).

Grundvattennivån har vid undersökningen påträffats 
på mellan 1-3,5 m under befintlig markyta, vilket bör 
beaktas vid anläggande av suterrängvåning.  

Några markföroreningar bedöms inte förekomma. 

Resultatet av undersökningen ovan är översiktlig och det 
åligger den enskilde fastighetsägaren att ta reda på den 
egna tomtens förutsättningar.

Radon

Marken klassas som normalradonmark vilket innebär 
att byggnader ska utformas radonsäkert. 

Grundläggning, rekommendation

Grundläggning ska ske på frostskyddad nivå med sulor 
alternativt förstyvad bottenplatta på naturligt lagrad jord 
eller väl packad fyllning. 
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Dagvatten

På grund av täta jordlager inom området bedöms LOD 
(lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration 
på den egna tomten som olämplig. Fastighetens 
dagvattenservis placerad i tomtgräns ansluts till det 
kommunala ledningsnätet. Dagvatten leds via ledning 
till fördröjningsdamm i sydöst. Den enskilda fastigheten 
bör planeras och bebyggas så att inte ytvatten kan rinna 
ut på gatumarken eller på grannfastigheten.

Jordmassor och upplag

Ni ansvarar som byggherre/fastighetsägare för 
borttransport av eventuella jordmassor som inte behövs 
för tomtens planering. Det krävs särskilt tillstånd att 
använda kommunal mark för upplag.

Information om angränsande verksamhet

Björkebacken etapp II angränsar mot  en mindre 
hästanläggning belägen söder om Garpängebäckens 
ravin. Av flera anledningar, bl.a. förhärskande 
vindriktning, topografi, vegetation och Skövde kommuns 
riktlinjer gällande avstånd mellan bostad och anläggning 
bedöms anläggningen inte ha någon större påverkan 
på planområdet. Oavsett, bör fastighetsägaren känna 
till denna information och även vidarebefordra den till 
framtida ägare.

Anslutningar

Fjärrvärme

Det finns ingen möjlighet att ansluta bebyggelsen inom 
planområdet till befintligt fjärrvärmenät.  Uppvärmning 
ska istället ske genom enskilda uppvärmningssystem.

Vatten och avlopp

Björkebacken etapp II ligger inom verksamhetsområde 
för vatten och avlopp beslutad av kommunfullmäktige, 
vilket innebär att alla fastigheter måste anslutas till 
det kommunala VA-nätet, bestämmelser enligt nedan 
gäller. Anslutningsavgift tas ut och en servisanmälan ska 
lämnas in. Förbindelsepunkt för fastigheten redovisas 
på nybyggnadskarta, se mer under Nybyggnadskarta. 

Följande dokument ska följas:

ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Skövde 
kommuns allmänna Va-anläggning, PM till byggherre 
(för information om VA-installationen), Taxa för den 

Dagvatten = allt dräneringsvatten, 
uppträngande grundvatten samt 
regnvatten som faller på hård-
gjorda ytor som tak, altaner och 
uppfarter m.m. och som inte kan 
infiltreras i marken där det faller 
ned.

Förklaring
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allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun samt 
Riktlinjer för dagvattenhantering i Skövde kommun. 

El

Fastighetsägaren/exploatören ska hålla med schakt och 
kanalisation, åt eldistributör Vattenfall, ifrån elrum till 
tomtgräns dit Vattenfall anvisar. Elrum ska placeras mot 
yttervägg. För mer information, kontakta Vattenfall.

Tele och opto

Skövde Stadsnät ansvarar för att kanalisation för tele 
och opto läggs inom planområdet. Fiberkanal dras fram 
till varje fastighet och ansluts till Skövdes öppna nät. 
Byggherren/fastighetsägaren ska förlägga kanalisation 
från mediacentral till tomträns dit Skövde Stadsnät 
anvisar.

Energiplanera ditt hus

En villa har normalt en livslängd på 50 år eller mer. 
Under livslängden utgör driftkostnaden normalt ca 
50 % av husets totala livscykelkostnad. Den andra 
hälften består av byggkostnad, finansering samt om 
och tillbyggnadskostnader. Detta tillsammans med 
osäkerheten kring framtida energipriser medför att 
troligtvis finns långsiktiga vinster i att bygga energisnålt, 
även om det kanske innebär en högre byggkostnad.

Innan du väljer system för uppvärmning, ventilation samt 
typ av isolering, dörrar och fönster m.m. rekommenderas 
att kontakt tas med kommunen för att få mer råd och 
aktuell information. 

Intern värmedistribution

Vid normal förbrukande enbostadshus så används 
vanligtvis vattenburen värme, antigen i golvslingor eller 
i radiatorer. Det är viktigt att du kan styra och reglera 
värmen i huset efter olika behov. 

Dörrar och fönster

Glas i dörrar och fönster kan ha väldigt olika egenskaper, 
glas kan t.ex. reflektera solljus men släppa in värme eller 
tvärtom. Glas kan ha väldigt olika värmemotstånd, här 
är det viktigt att titta på hela konstruktionen.

Isolering

Vid projektering av byggnaden behöver man genom 
beräkning kontrollera att den kommer fylla kravet på god 
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energihushållning. Det är viktigt att huset blir tätt så det 
inte läcker fuktig luft ut i vägg- eller takkonstruktionen.

Mätning

Byggnadens energianvändning ska kunna läsas av. 
Avläsning ska göras lättillgänglig för abonnenten.

BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN

Nybyggnadskarta

Ni som tänker bygga inom Björkebackens andra etapp 
behöver detaljerade uppgifter om tomtens utformning, 
vilka bestämmelser som gäller, anslutningspunkter 
för  vatten- och avloppsledningar samt höjder på 
angränsande väg, naturmark och grannfastigheter. Dessa 
uppgifter sammanställs på en nybyggnadskarta av den 
kommunala lantmäterimyndigheten i Skövde.

Nybyggnadskartan är ett projekteringsunderlag och 
utgör situationsplanen för bygglovet. Utifrån kartan 
kan byggnadernas läge på tomten redovisas noggrant. 
En nybyggnadskarta är därför en förutsättning för 
bygglovhanteringen (se nedan). Kartan beställs hos 
den kommunala lantmäterimyndigheten i Skövde. 
Beställningen kan även göras via e-tjänst eller laddas 
ned från Skövde kommuns hemsida www.skovde.se 
under rubrikerna Bygga, bo & miljö / Lantmäteri - och 
fastighetsfrågor / Nybyggnadskarta.

Bygglovhandling

Innan ni startar bygget ska ni ha ett beviljat bygglov. 
Därtill behöver ni ha ett särskilt startbesked för att få 
börja bygga. För att få ett startbesked behöver ni redovisa 
byggnadens tekniska utförande samt en kontrollplan. 
För att vi ska kunna fatta de olika besluten på ett snabbt 
och effektivt sätt så behöver vi bra handlingar/ritningar, 
d.v.s. fackmannamässigt upprättade.

Din ansökan ska innehålla:

• Ifylld ansökningsblankett med uppgift om certifierad 
kontrollansvarig.

• Måttsatt situationsplan i skala 1:500, inritad på en 
kopia av nybyggnadskartan)

• Planritning i skala 1:100

• Fasadritning i skala 1:100 (inkl. bef. marklinjer)
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• Sektionsritning i skala 1:100

• Markritning som redovisar uppfyllnader och 
markhöjder.

Blanketterna för ansökan kan beställas från 
bygglovenheten. De kan också laddas ned från Skövde 
kommuns hemsida www.skode.se under rubriken 
Bygga, bo & miljö / bygglov och byggregler / Bygglov. På 
hemsidan kan ni ansöka om bygglov via e-tjänst med 
hjälp av ert Bank-ID.

Vad du får göra utan bygglov
I anslutning till bostadshuset får du utan bygglov utföra 
ett antal åtgärder. Dessa finns bl.a. angivna i Boverkets 
informationsskrift ”Får jag bygga?”  som kan laddas ned 
från deras hemsida (www.boverket.se). 

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en 
bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i 
egenskap  av konsument om entreprenören till exempel 
gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra 
sina åtaganden. Ett färdigställandeskydd ska enligt lag 
finnas vid bl.a. en nybyggnad. 

Energibalansräkning

Förutom att det finns krav på byggnadens energi-
användning så ställs också krav på en minsta godtagbar 
värmeisolering för byggnaden, krav på värme-, kyl- 
och luftbehandlingsinstallationer, krav på effektiv 
elanvändning och på installation av mätsystem för 
uppföljning av byggnadens energianvändning. 

Byggnadens energianvändning redovisas enklast genom 
en energibalansberäkning.

Kontakta kommunen för att få förslag på olika krav du 
kan ställa på din husleverantör för att kunna sänka dina 
driftskostnader.

Kontrollansvarig
Du måste anlita en kontrollansvarig som din 
(byggherrens) högra hand både mot kommunen och mot 
entreprenörerna. Den kontrollansvarige ska dessutom 
se till att kontrollplanen följs och blir ifylld allt eftersom 
byggnationen färdigställs.

Kontrollplan

Förslag till kontrollplan ska finnas framtagen till det 
tekniska samrådet som visar hur du (byggherren) har 

2016

Får jag bygga?
Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan
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tänkt att genomföra besiktningar och prov m.m. för att 
huset ska uppfylla de tekniska egenskapskraven.

Husutstakning

Innan du börjar bygga ditt hus måste byggnadernas 
läge stakas ut. Mer information om husutstakning och 
beställningsblankett hittar du på Skövde kommuns 
hemsida www.skovde.se under rubrikerna Bygga, bo & 
miljö / Bygglov och byggregler / Husutstakning.
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AVGIFTER & TAXOR
Redan i byggets inledningsskede uppstår kostnader för 
dig som bygger. Dessa utgörs av olika avgifter som ska 
täcka de kostnader kommunen och andra parter har haft 
för områdets utbyggnad.

Vatten, avlopp och dagvatten

Avgift för anslutning till kommunens vatten- och 
avloppssystem ingår inte i tomtpriset. Anslutningsavgift 
tas ut enligt gällande VA-taxa. Denna baseras bland annat 
på tomtens storlek. 

Tele och bredband

Anslutningsavgiften för anslutning av fiber till Skövde 
Stadsnät ingår i tomtpriset. 

El

Kontakta Vattenfall för mer information.

Bygglov, startbesked
Kostnaden för bygglov och startbesked ingår inte 
i tomtpriset. Denna baseras på våningsplanens 
sammanlagda yta, den s.k. bruttoarean (BTA) samt ev. 
carport, balkonger, skärmtak etc. s.k. öppenarea (OPA).

Nybyggnadskarta och husutstakning
Kostnaden för nybyggnadskarta och husutstakning ingår 
inte i tomtpriset. Denna kostnad varierar beroende på 
byggnadsarean och antal punkter (= hushörn).

Lantmäteriförrättning
Kostnad för lantmäteriförrättning (avstyckning) 
för fastigheter enligt föreslagen fastighetsgräns på 
plankartan (se nedan) ingår i tomtpriset.

Vid avstyckning utöver föreslagen fastighetsgräns, 
kontakta det kommunala lantmäteriet. 

naturmark tomtmark gata

föreslagen
markprofil

befintlig
markprofil

max 7,0 m
max 8,0 m sadeltakpulpettak

1 - plan + suterrängvåning

Marklinje
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TOMTKÖP
Du reserverar den aktuella tomten under fyra veckor. 
Innan utgången av denna reservationstid ska köpekontrakt 
upprättas och handpenning ska vara betald, motsvarande 
tio procent utav köpeskillingen. Handpenningen ska 
betalas in till Bankgiro 991-1843. Uppfylls inte dessa 
villkor förbehåller sig kommunen rätten att återkalla 
reservationen. 

Efter att köpekontraktet är påskrivet utav båda parter är 
tomten i fråga reserverad i ytterligare sex månader ifrån 
kontraktsdatumet. Under dessa månader ska ansökan om 
bygglov lämnas in till kommunens bygglovsenhet. När 
bygglov är beviljat ska resterande 90 % utav köpeskillingen 
betalas inom 30 dagar till samma konto som ovan. 
Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva 
köpekontraktet och återbetala 90 procent utav erlagd 
handpenning. 

När köpeskillingen är betald i sin helhet ska kommunen 
utfärda ett köpebrev. När du har fått köpebrevet har du 
tillträde till tomten och kan då söka lagfart för fastigheten 
för att bli formell ägare fullt ut.

För upprättande av köpekontrakt och köpebrev tar du 
kontakt med Bo Sandin via mejl bo.sandin@skovde.se, 
eller på telefon 0500-49 80 20.

För att motverka att tomter köps i spekulationssyfte 
råder det ett försäljningsförbud under de första två åren. 
Dock kan undantag göras på grund av ömmande skäl 
såsom allvarlig sjukdom i familjen och dödsfall. Vid en 
sådan situation ska en skriftlig begäran, om undantag 
ifrån denna regel, lämnas in till kommunens Mark- och 
exploateringsenhet.

Du ska inom två år, räknat från kontraktsdagen, ha 
färdigställt ditt hus (se köpekontrakt och köpebrev).
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KONTAKTPERSONER
Vid frågor och beställning av underlag m.m. är du välkommen att ta kontakt 
med nedanstående personer. 

Sektor samhällsbyggnad 

• Projektledning:  Stig Johansson   0500-49 80 00 
    Roland Jonsson  0500-49 81 61

• Tomtförsäljning  Bo Sandin   0500-49 80 20 
    Mario Figueredo  0500-49 80 11

• Bygglov:   Claes Clausen   0500-49 80 54 
    Liss-Kristin Jacobsson 0500-49 73 08 
    Jonna Kimsdotter Johansson 0500-49 80 57 

• Planfrågor:  Sofie Aronson   0500-49 82 39

• Avstyckning  Daniel Strömvall  0500-49 81 40

• Nybyggnadskarta:  Ing-Marie Tibblin  0500-49 81 43

• Utsättning av hus:  Lars Karlsson   0500-49 81 39

Sektor service, VA

• Anslutning, avgifter Jenny Järnmark  0500-49 80 44

Vattenfall

• Nyanslutning  Kundtjänst   020-82 00 00

       http://www.vattenfalleldistribution.se

Skövde Stadsnät

• Anslutning, avgifter    stadsnat@skovde.se
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EGNA ANTECKNINGAR, SKISSER, IDÉER M.M.
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Sektor samhällsbyggnad 

Postadress 541 83  SKÖVDE    Telefon 0500-49 80 00   Hemsida www.skovde.se 

VIKTIGA DATUM

• Torsdag 2 juni 
Tomtsläpp för 20 villatomter Björkebacken etapp II i Stöpen.

• Tisdag 7 juni 
Välkommen på information om Björkebacken etapp II i stadshusets entréhall med start kl 
16.30 till ca 18:30. Medverkar gör tjänstemän på plan, bygglov samt mark- och exploatering.

• Onsdag 17 augusti 
Ska du ha anmält önskemål av tomt till kommunen.

• Måndag 22 augusti 
Kommunen meddelar vilka som beviljats en tomt.

• Måndag 29 augusti 
Informationsmöte till de blivande fastighetsägarna. Tid och plats meddelas senare.

• Fredag 30 september 
Ska du senast skrivit kontrakt och betalat handpenning till kommunen för din fastighet.

AKTUELLA TOMTER

1:37

1:31

1:36

1:35
1:34

1:33

1:32

1:27

1:28

1:26

1:25

1:29

1:30

1:39 1:40 1:41
1:42

1:43

1:44

1:45

Björkebacken


