CHECKLISTA
Bygglov under Almedalsveckan

När du ska söka bygglov för tidsbegränsade åtgärder under
Almedalsveckan, använd den här checklistan.

Kort och gott

Observera att du behöver startbesked från Miljö- och
byggnämnden innan du får börja bygga.

Innan du skickar in
handlingarna, vänligen
kontrollera:

 Ansökningsblankett

Fyll i uppgifter om fastigheten och dina personuppgifter. Kryssa i ”Tidsbegränsat
bygglov” samt vilka datum som bygglovet ska gälla. Beskriv vad ansökan gäller.
Glöm inte att skriva under.
 Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

Byggnad/tält: Rita in och måttsätt byggnaden/tältet på en situationsplan/kartbild.
Ange avstånd till befintliga byggnader på fastigheten.

Alla handlingar är märkta med
fastighetsbeteckning, skala,
åtgärd och datum.
Ritningarna är
fackmannamässigt utförda,
måttsatta och skalenliga.

Ansökan skickas till

registrator-mbn@gotland.se

Skyltar: Markera vilken byggnad som skylten ska monteras på genom ett kryss eller

Alternativt via post:

en pil på en situationsplan/kartbild.

Miljö- och byggnämnden
621 81 Visby

 Ritningar i skala 1:100

Byggnad/tält: Ritningar som visar alla fasader, plan samt sektion. Tydliga
produktbilder/fotomontage kan också användas. Säkerställ att samtliga mått
framgår på ritningarna/produktbilderna.

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

Skylt: Rita in skyltens storlek och placering på en fasadritning/bild på fasad.
Frågor?
 Teknisk beskrivning/produktblad/konstruktionsdokumentation

Hela konstruktionen från grund till taknock ska redogöras med materialval och

Kontakta kundtjänsten för
bygglov:

vilka dimensioner som ska användas. Färdiga byggnader och tältkonstruktioner har

E-post:
kundtjanst.bygglovforetag

ofta ett produktblad med tillräcklig teknisk information. Exempel på teknisk

@gotland.se

beskrivning finns på www.gotland.se/bygglov.
 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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