
Från bygglov 
till slutbeskedkommun

Burlövs

Funderar du på att bygga 
nytt, ändra eller riva?



Ordlista
Bygglov krävs om du vill bygga nytt, bygga till eller ändra något på 
en byggnad.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat 
område, om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0,5 m. 
I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov krävs om du vill riva en byggnad eller del av byggnad 
inom detaljplanerat område.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra  
projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Som bygg-
herre ansvarar du för att byggnaden eller anläggningen uppfyller  
de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera  
byggandet under hela processen och för att bygget har nödvändiga 
tillstånd. 

Kontrollansvarig medverkar till att bygglagstiftningens krav uppfylls 
och är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge. 
När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i 
de flesta fall en kontrollansvarig. Se Boverkets hemsida för att hitta 
certifierad kontrollansvarig.

Kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning 
av vad du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla 
krav och regler är uppfyllda, t.ex. vilka kontroller som ska utföras, 
vilka intyg och handlingar som ska lämnas till bygglovsavdelningen 
och tidpunkter för eventuella etapper i arbetet.

Situationskarta/Nybyggnadskarta: Visar både mark och hus,  
ovanifrån sett. Krävs oftast vid nyggnad och tillbyggnad.

Sektionsritning: Visar byggnaden i genomskärning vid viktiga 
punkter i huset, t.ex. takkupa, eller där det finns nivåskillnader. 

Planritning: Visar byggnaden i ett tvärsnitt uppifrån med innerväggar, 
dörrar och fönster på såväl befintlig byggnation som planerad. 

Fasadritning: Visar byggnaden utifrån.

Bygglov och anmälan
Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra ändringar. Ibland måste 
du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Har du frågor eller funderingar för vad 
som gäller för just ditt projekt är du välkommen att kontakta oss på bygglovsenheten!

Fasadritningar

Sektionsritning

Planritning

Krävs det bygglov vid bygge av 
staket, plank och mur? 
Det är placering, höjd och genomsiktlighet 
som avgör om det krävs bygglov för staket, 
stängsel, plank eller mur.

Bygglov krävs för ett staket som är högre 
än 110 cm då det kan räknas som ett plank. 
Kontakta gärna oss på bygglovsenheten för 
att stämma av vad som gäller.

Vid utfarter och gatukorsningar får murar 
och plank inte ha högre höjd än 80 cm för  
att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.



1. Förbered din ansökan
Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du 
behöver söka lov. För vissa saker som inte behöver lov 
krävs ändå en anmälan. Ta också reda på vilka handlingar 
du ska skicka in tillsammans med din ansökan, vilka 
handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller 
ändra.

Innan du skickar in din ansökan är det bra om du 
förbereder alla handlingar. Det kan också vara bra att 
informera grannarna eller styrelsen i din bostadsrätts-
förening om dina planer.

2. Ansök
Anmälan och ansökan om bygglov, rivningslov eller 
marklov kan göras digitalt på Burlöv kommuns hemsida. 
Skicka med relevanta handlingar, vilka handlingar som 
behövs beror på vad du ska bygga eller ändra. Om din 
ansökan är komplett går processen snabbare.

Det är viktigt att alla ritningar är fackmannamässigt 
gjorda. Beroende på hur avancerad din åtgärd är ska  
du även lämna in ett förslag till kontrollplan eller en 
anmälan om kontrollansvarig.

3. Handläggningstid
När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som 
bekräftar att vi tagit emot den. Du kan ibland behöva 
komplettera med fler handlingar. Vi meddelar dig i så 
fall vad som saknas inom 3 veckor.

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du 
meddela din handläggare om ändringarna och lämna  
in nya handlingar.

Beroende på hur ditt lovärende ser ut kan vi behöva ta 
in synpunkter från sakägare, till exempel grannar och 
andra berörda. De får ett brev med information.

Du ska få beslut senast 10 veckor efter att du skickat 
in en komplett lovansökan. För anmälan ska du få ett 
beslut inom 4 veckor från det datum då din anmälan  
är komplett. 

4. Beslut om lov eller anmälan
När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller 
ändra fattar vi ett beslut och meddelar dig, men du får 
inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

Vi skickar information om ditt beviljade bygglov till dina  
grannar, som har möjlighet att överklaga beslutet under  
överklagandetiden. Om ingen överklagar vinner bygg- 
lovsbeslutet laga kraft, det betyder att beslutet inte 
längre kan överklagas. 

Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag 
kostar. Kostnaden för lov eller anmälan varierar beroende 
på vad du ska bygga eller ändra. Avgiften tas ut enligt 
en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Ett lov gäller i 5 år om du påbörjar byggnationen inom  
2 år. Ett startbesked för en anmälan gäller i 2 år.

Om du behöver ändra något i ditt beviljade lov eller 
startbesked eller är missnöjd med beslutet kan du göra 
en ändring eller överklagan, i vissa fall kan det krävas en 
ny ansökan och ett nytt beslut om lov eller startbesked.

5. Startbesked - börja bygga
Du får börja bygga 4 veckor efter det att lovbeslutet 
kungjorts och du fått ditt startbesked. 

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som 
du får beslut. Även då behöver du vänta 4 veckor efter 
det att lovbeslutet kungjorts innan du börjar bygga.

Du och din kontrollansvarige kan bli kallade till ett 
tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för 
att gå igenom tekniska handlingar, kontrollplanen och 
diskutera arbetets planering och organisation, eventuell 
rivningsåtgärd och behov av arbetsplatsbesök. När det 
tekniska samrådet genomförts, handlingar kommit in 
och kontrollplanen är färdig får du ditt startbesked. 

Om du haft ett tekniskt samråd gör Burlövs kommun 
minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Byggnads- 
inspektören kontrollerar att bygget följer kontrollplanen 
och bygglovet. 

6. Slutbesked – innan du börja  
använda byggnaden
Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat 
innan du har fått ditt slutbesked.

För att få ett slutbesked måste du skicka in de handlingar 
som uppges i startbeskedet du fått. När du har visat 
att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du 
slutbesked och ditt ärende avslutas.

Ibland behövs ett slutsamråd, oftast vid större eller  
mer komplexa projekt. Vid slutsamrådet diskuteras  
förutsättningarna för att få slutbesked. Till exempel:

• hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet  
och kompletterande villkor har följts

• eventuella avvikelser från bestämmelser
• genomgång av begärda intyg
• dokumentation och utlåtande från kontrollansvarig 
• behov av ytterligare åtgärder.
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kommun
Burlövs

Ansök om bygglov digitalt!
Anmälan och ansökan om bygglov görs smidigast via vår 
e-tjänst, här lotsas du steg för steg genom processen och 
de handlingar som krävs. 

e-tjanster.burlov.se

Kontakta oss
040-625 60 00

burlovs.kommun@burlov.se

Burlövs kommun
Box 53
232 21 Arlöv

Besök oss
Burlövs kommun
Kärleksgatan 6
232 34 Arlöv

www.burlov.se


