Att bygga hus i Herrljunga kommun
Kortfattad information för dig som är intresserad av att veta
hur det går till att bygga hus i Herrljunga kommun.

Välja tomt
Kommunen saluför tomter som är planerade för bostäder. Vill du köpa en kommunal tomt så
är det tekniska kontoret inom kommunen som du ska kontakta. Det kan också finnas
möjlighet att köpa tomter privat som går att använda för bostadsändamål.
Kommunens övergripande planering och inriktning för samhällsutvecklingen beskrivs i
kommunens gällande Översiktsplan. Det kan vara bra att se efter i den för att få veta
kommunens avsikter för utvecklingen i det område du är intresserad av att bygga i.
Översiktsplanen hjälper även handläggare på kommunen att avgöra vilka områden och platser
som är lämpliga för bostäder och andra verksamheter.
Om tomten du har valt har en detaljplan, så bestämmer den var och hur du får bygga.
Handlingarna får du genom att vända dig till kommunens plan- och byggenhet. För vissa
områden som saknar detaljplan kan det finns särskilda områdesbestämmelser. Finns det
däremot inget angivet, betyder inte det att du får bygga hur du vill. Utanför detaljplanlagt
område gäller också plan- och bygglagen. I de fall när det inte finns någon detaljplan kan en
sådan behöva upprättas, om tomten du tänkt bygga på är inom tättbebyggt område. Då är det
viktigt att du tar kontakt med kommunen i god tid för besked om vad som gäller vid upprättande av en detaljplan. Om tomten du vill bygga på ligger inom ett nytt detaljplaneområde
så behöver tekniska kontoret iordningställa väganslutningar och liknande så att det går att
komma fram till din tomt med bil.

Vatten och avlopp
För att få vatten och avlopp till din fastighet ska du kontakta Herrljunga Vatten som ansvarar
för de allmänna ledningarna, de som finns utanför din tomtgräns om du vill bygga inom ett
område som ligger där det finns kommunalt VA-nät. Du ansvarar och får själv betala för de
anslutningar och ledningar som måste finnas på din tomt. Om du däremot vill bygga på
landsbygden där kommunalt VA-nät inte finns så ska du göra en ansökan hos kommunens
miljöenhet om att få anlägga ett enskilt avlopp.

Nybyggnadskarta
En nybyggnadskarta är en handling som kan behövas upprättas i samband med ny- eller
ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.
Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen. Nybyggnadskartan
utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader,
gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator
samt höjdangivelser. Kartan redovisas oftast i skala 1:400. För att ta fram en nybyggnadskarta
behöver du anlita ett företag som tillhandahåller mät- och karttjänster.

Bygglov inom detaljplan
För att få uppföra en ny byggnad krävs vanligtvis bygglov. Detta söker du hos plan- och
byggenheten inom kommunen. I bygglovet prövar kommunen om byggnaden stämmer med
detaljplanen för tomten. Detaljplanen reglerar vanligtvis storleken på byggnaden, hur mycket

du får bygga, hur högt och var på tomten huset får ligga. Tänk på att du även måste söka
bygglov om du ska göra en tillbyggnad och marklov om du ska göra större markarbeten.

Bygglov utanför detaljplan
Utanför detaljplan prövas om platsen är lämplig för byggnation. Till stöd för prövningen
används kommunens översiktsplan där avvägningar görs mellan olika användningsområden
för mark och vatten. Nära vatten kan strandskyddsdispens behövas. Man kontrollerar också så
att inga fornlämningar finns i närheten. Anslutning till väg ska gå att ordna och här kan du
behöva ta kontakt med trafikverket.

Förhandsbesked
Ska du avstycka en befintlig fastighet måste du ansöka om ett förhandsbesked. Då ska du
lämna in en ansökan där du anger vad du önskar bygga och var någonstans anger du på en
karta.

Kontrollansvarig
Som byggherre ska du utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är att se till att
kvalitén på byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet etc. Det ska vara
en person som är fristående från de andra i byggprocessen och som innehar en så kallad
riksbehörighet. På Boverkets hemsida finns certifierade kontrollanasvariga i ditt område.

Kontrollplan
Innan du får komma igång och bygga ska en kontrollplan ha godkänts av din kommun. Detta
görs i samband med det byggsamråd som du blir kallad till efter att du lämnat in din
bygganmälan. Kontrollplanen upprättas av den kontrollansvarige.

Försäkringar
Innan du börjar bygga är det viktigt att du tecknar försäkringar. Flera av försäkringarna som
du ska teckna är enligt lag obligatoriska och du får inte börja bygga förrän du har tecknat
dem.

Färdigställandeförsäkring
Under byggtiden är du skyldig att ha en färdigställandeförsäkring. Den gäller om oförutsedda
händelser inträffar, till exempel att husbyggaren går i konkurs. Försäkringen tecknas i
allmänhet av entreprenören/husbyggaren. Skulle husbyggaren gå i konkurs är det viktigt att du
inte har betalat ut stora summor i förskott eftersom det inte täcks av försäkringen. Se alltså till
att din betalningsplan är korrekt, och att du lyfter pengar ur byggnadskreditivet och betalar ut
allt eftersom bygget blir färdigt.

Allriskförsäkring
Dina entreprenörer ska alltid ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden där du som
beställare också ska vara medförsäkrad. Försäkringen gäller för verktyg, maskiner,
byggmaterial och byggnaden under entreprenadtiden och två år efter entreprenadens
godkännande

Ansvarsförsäkring
Entreprenörerna ska dessutom ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller
icke kontraktsbunden part och ska också gälla i två år efter entreprenadens godkännande vid
slutbesiktningen. Tänk på att dina entreprenörer enligt entreprenadavtalet alltid ska lämna
bevis på att försäkringarna är tecknade.

Energideklaration
När du bygger ett nytt hus måste du se till att det finns en energideklaration för huset senast
två år efter det att du tillträtt huset, eller senast två år efter att du fått ett slutbevis.
Kommunens energi- och klimatstrateg som finns på plan- och byggenheten kan svara på
frågor om energideklarationen.

Slutsamråd
Då byggnationen är klar kallar du och den kontrollansvarige till ett slutsamråd. Detta görs
bara om det behövs en kontrollplan för bygget. Slutsamrådet hålls på byggplatsen. Finner
kommunens representant att alla punkter som funnits med i kontrollplanen har uppfyllts skrivs
ett slutbevis ut och huset kan tas i bruk.

Redovisning av kontrollpunkter
När du har byggt huset eller gjort en tillbyggnad på ett befintligt hus inom detaljplaneområde
så ska du redovisa de inmätta kontrollpunkterna (koordinaterna) för huset till Bygg- och
miljöförvaltningen. För att mäta in kontrollpunkterna behöver du återigen ta hjälp av ett
företag som tillhandahåller mät- och karttjänster.
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Två parter – Myndighet o Byggherre
Byggherren lämnar in bygglovshandlingar till
byggnadsnämnden och dessa består av:
•
•
•
•
•
•
•

Kompletta ansökningshandlingar
Ritningar
Tekniska beskrivningar
Energiberäkningar
Förslag kontrollansvarig
Sakkunniga kontrollanter
Godkännande från andra myndigheter t.ex
avloppsanläggningar, utfarter
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Två parter – Myndighet o Byggherre
Byggnadsnämnden prövar inkomna handlingar:
•
•
•

Lovprövning
Planprövning
Ev. strandskyddsprövning

Om oklarheter föreligger kan ett eventuellt
projekteringssamråd behövas. Nämnden kallar då
byggherre och kontrollansvarig och eventuella sakkunniga
kontrollanter och arkitekt
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§6 Kontrollplanens innehåll

§19 Tekniskt samråd
§ 21 protokoll skall föras vid samrådet
Byggnadsnämnden kallar och samrådet skall omfatta:
•
•
•
•
•
•
•

§7 Kontrollplanen skall säkerställa att alla väsentliga krav
uppfylls
§8 Vid behov kan sakkunnigkontroll erfordras

Arbetets planering och organisation
Förslag till kontrollplan
Handlingar i övrigt (t.ex. K-ritning,
förundersökning)
Eventuella krav på ytterligare sakkunniga
Upplysning om arbetsplatsbesök
Farligt avfall
Redovisningar vid slutsamråd (t.ex.
radonprotokoll, OVK-protokoll, intyg från
sotare mm)
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•
•
•
•
•
•
•

Vad som kontrolleras
Vem som kontrollerar
Vad som kontrollen skall avse
Anmälningar till byggnadsnämnden
Arbetsplatsbesök
Farligt avfall
Redovisning vid slutsamråd
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§23 Startbesked
Byggnadsnämnden godkänner att åtgärden får påbörjas och
att den antas uppfylla lagens krav och:
•
•
•
•

Fastställer kontrollplanen
Vem eller vilka som är kontrollansvariga och
sakkunniga
Ger upplysningar om vilka handlingar i övrigt
som skall inlämnas inför beslut om slutbesked(
t.ex. relationsritningar, kontrollintyg)
Ge upplysning om krav enligt annan lagstiftning
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§27 Arbetsplatsbesök
Byggnadsnämnden skall minst en gång under arbetets
gång besöka den plats där arbetena utförs
§28 Byggnadsnämnden skall föra protokoll över
arbetsplatsbesök och skicka detta till byggherren och den
kontrollansvarige
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§30 Slutsamråd

§34 Slutbesked

§33 Protokoll skall föras över slutsamrådet.
Byggnadsnämnden kallar till detta och skall normalt hållas
på arbetsplatsen och kan ev. omfatta genomgång av:

Byggnadsnämnden godkänner att åtgärderna är slutförda
och att byggnadsverket får tas i bruk om:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollplan och ev. villkor i startbeskedet
Avvikelser från kraven
Kontrollansvariges utlåtande
Dokumentation av arbetsplatsbesök mm
Protokoll från VVS, El, tätskikt
Protokoll OVK, provtryckning vatteninst.
Sotarens besiktningsbevis
Förutsättningar för slutbesked

•
•

Byggherren och kontrollansvarige har visat
att alla krav på kontroller är uppfyllda.
Slutbesked skrivs ut och byggnaden kan tas i
drift.

