CHECKLISTA
Marklov för exempelvis
pool, trädfällning eller schaktning

När du ska ansöka om marklov använd den här checklistan.
Exempel på åtgärder som kräver marklov är att anlägga en
pool, trädfällning och schaktning som ändrar tomtens höjdläge
mer än 50 centimeter.
Observera att marklov endast krävs inom detaljplan och du
behöver startbesked från Miljö- och byggnämnden innan du får
börja arbetet.
 Ansök via e-tjänsten på https://etjanst.gotland.se/ alternativt lämna in
Ansökningsblankett

Fyll i uppgifter om fastigheten och dina personuppgifter. Beskriv vad ansökan
gäller. Glöm inte att skriva under.
 Markplaneringsritning i skala 1:200

Kort och gott
Ansökan görs via e-tjänst
på:
https://etjanst.gotland.se/
Alternativt via post:
Miljö- och byggnämnden
621 81 Visby

Innan du skickar in
handlingarna, vänligen
kontrollera:
 Alla handlingar är märkta med
fastighetsbeteckning, skala,
åtgärd och datum.
 Ritningarna är
fackmannamässigt utförda,
måttsatta och skalenliga.

Rita in markförändringarna på en tomtkarta.
 Marksektion (genomskärning av marken) i skala 1:200

Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgränser.
 Teknisk marksektion (vid ansökan om pool) i skala 1:200

Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgränser. Den
skall även redovisa det totala grävdjupet som krävs för poolen och tillhörande
teknisk utrustning.

För mer information och
blanketter:
www.gotland.se/bygglov

Frågor?
Kontakta kundtjänsten för
bygglov:
E-post:
kundtjanst.bygglov@gotland.se

 Kontrollplan

Här ska du som byggherre tala om vilka kontroller du kommer att genomföra. Det
ska vara relevanta kontroller som är anpassade till ditt ärende. Om kontrollen
utförs av någon annan så ska det framgå vem som gör det och vad som ska
kontrolleras. Exempel på kontrollplan finns på www.gotland.se/bygglov.
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Kompletteringar:
Handlingar i ärendet kan skickas
in via e-post till:
registrator-mbn@gotland.se
Ange ärendenummer. Varje
handling/ritning ska skickas in
som separat fil.

