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Först lite allmän information! 

Här är länken till kommunens hemsida, där aktuell information finns om vad som gäller vid 

bygglov: 

https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/ 

 

 

 

 

https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/
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Den röda pilen visar var man hittar gällande detaljplaner inom kommunen. Brf Salemstaden består av 

kvarteren ”Nybyggaren 9” och ”Jägaren 1” i kommundel Salem. De ursprungliga detaljplanerna för 

dessa kvarter benämns Söderby I och Söderby II, men år 2007-2008 gjordes tillägg till planerna där 

man bland annat la till Typritningar för de olika hustyperna (se skärmbild nedan vilka handlingar som 

ingår i den ena av planerna). 

Typritningarna ska användas vid ansökan om bygglov eftersom radhusen inom Jägaren 1 och 

Nybyggaren 9 enligt bygglagstiftningen räknas som flerbostadshus. 

 

Plan nr: 
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1. Ansökan om bygglov 

Längst ner på kommunens hemsida finns en länk till E-tjänster och blanketter; 

 

Klicka på Bygga, bo & miljö - välj Bygglov -Ansökan bygglov, rivningslov: 

 

 

 Då får man upp en blankett att skriva ut och fylla i för hand. Man kan också spara ner 

pdf-dokumentet på dator och skriva direkt i det genom att markera textfunktionen; 
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 Här är en länk direkt till dokumentet: 

https://www.salem.se/globalassets/blanketter/bygga-bo-och-miljo--halsa/ansokan-om-

bygglov-pdf.pdf  

 Alternativt kan man göra ansökan digitalt (Mittbygge), då krävs inloggning med Bank 

ID. 

 

I Bilaga 1 finns kopia av ansökningsblanketten med kommentarer om vad som ska fyllas i. 

 

I Bilaga 2 finns kontrollplaner för de vanligaste byggåtgärderna.  

https://www.salem.se/globalassets/blanketter/bygga-bo-och-miljo--halsa/ansokan-om-bygglov-pdf.pdf
https://www.salem.se/globalassets/blanketter/bygga-bo-och-miljo--halsa/ansokan-om-bygglov-pdf.pdf
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Här ser boende i Nybyggaren 9 vilken hustyp de har: 
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Här ser boende i Jägaren 1 vilken hustyp de har: 
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Länkar till typhusen för Nybyggaren 9 (dvs Målarstigen, Murarstigen och Timmermansstigen): 

Nybyggaren 9 hustyp Ar 

Nybyggaren 9 hustyp Br 

Nybyggaren hustyp Cr 

Länkar till typhusen för Jägaren 1 (dvs Bondestigen, Skogvaktarstigen, Torparstigen och 

Jägarstigen): 

Jägaren 1 hustyp Ar 

Jägaren 1 hustyp Br 

Jägaren 1 hustyp Cr 

 

2. Tågordning för ditt bygglovsärende 

 Leta upp den typritning för ditt hus som visar åtgärden du ska söka bygglov för och 

skriv ut den. 

Alt. spara ner ritningen på din dator om du gör en digital ansökan. 

 

 Exteriöra foton kan bifogas om du vill; från det egna radhuset och/eller från grannhus 

där likadan åtgärd har utförts, efter grannens samtycke. 

 

 Välj den kontrollplan som hör till åtgärden, fyll i aktuella uppgifter. Under 

projektbeskrivning kan du gärna skriva in detaljer. Obs! Signaturraden fyller du i först 

när bygget är klart och kontrollpunkterna är signerade. 

 

 Skicka in bygglovsansökan och tillhörande bilagor. Invänta svar och så småningom 

bygglov och startbesked från Salems kommun, Bygg- och miljöenheten. Ta del av 

villkoren i startbeskedet. 

 

 Dags att bygga! 

 

 När bygget ska avslutas läser du i startbeskedet vad som ska redovisas till kommunen 

för att få slutbesked. Vanligtvis är det ett meddelande om att byggåtgärden är 

avslutad och en ifylld och signerad kontrollplan. 

 

Ansökan om bygglov och om slutbesked kan du antingen: 

lämna in i kommunhuset, skicka per post, maila inscannat till msb@salem.se eller 

skicka in i den digitala tjänsten (se sida 4). 

https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/salem/nybyggaren-9kv-nyrojaren/typritningar-for-hustyp-ar-i-nybyggaren-och-nyrojaren.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/salem/nybyggaren-9kv-nyrojaren/typritningar-for-hustyp-br-i-nybyggaren-och-nyrojaren.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/salem/nybyggaren-9kv-nyrojaren/typritningar-for-hustyp-cr-i-nybyggaren-och-nyrojaren.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/salem/kv-jagaren/typritningar-for-hustyp-ar-pa-jagaren-1.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/salem/kv-jagaren/typritningar-for-hustyp-br-pa-jagaren-1.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/salem/kv-jagaren/typritningar-for-hustyp-cr-pa-jagaren-1.pdf
mailto:msb@salem.se
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Upprättad av 

Lotta Eklund 

Kontrollansvarig enl. PBL 

 

WSP Sverige AB  

151 22 Södertälje  

Besök: Nygatan 3  

 


