Checklista
Anmälan
för ingrepp i
bärande konstruktion
Handlingarna skickas digitalt till bygg@oxelosund.se
eller med post till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund
Startbesked
Nedan anges vilka handlingarna som behövs för
att få ett startbesked. Byggnadsarbetena får
påbörjas först när du fått ett startbesked. Beroende
på projekt kan det finnas variationer ifrån
nedanstående lista.

Anmälansblankett
Planritning
Konstruktionsritning

Brandskyddsbeskrivning
(krävs om brandskydd eller
brandcellsindelning påverkas)
Kontrollplan

Anmälansblankett – Ej bygglovpliktig åtgärd,
här hittar du anmälansblanketten
- Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
- Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
- Fyll i din e-post (för snabbare kommunicering)
- Kryssa i vilken typ av ärende som anmälan handlar om.
- Beskriv utförligt vad anmälan handlar om.
- Fyll i uppgifter om kontrollansvarig om det behövs (namn,
Vill du veta mer?
Besök Oxelosund.se
för mer information
och kontaktuppgifter

personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).
Mer information om när du behöver kontrollansvarig finns här

Planritning i skala 1:100.
Redovisa planlösning på lägenheten/huset före och
efter planerad åtgärd. Mer information om planritning
hittar du här. Av ritningen ska det framgå var i
byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska
göras.
Konstruktionsritning
En konstruktionsritning/konstruktionshandling ska visa
ingreppet i lägenhetens/husets bärande stomme (det
kan innebära en redovisning av ex. bärande
balkar,pelare, takstolar grundsulor, grundplatta, plintar
och infästningar etc). På ritningarna/handlingarna ska
det framgå dimensioner och materialkvalitet och vem
som upprättat dessa handlingar. Om kunskap saknas
om hur konstruktionsritningen/konstruktionshandlingen
ska upprättas, måste en konstruktör anlitas. Redovisa
även hur befintlig stomme är ser ut.
En arbetsbeskrivning (beskriver vilka arbeten som
kommer utföras i ordningsföljd)
ska också ingå som en del av handlingen.
Brandskyddsbeskrivning
Denna dokumentation krävs endast om brandskyddet
eller brandcellsindelningen påverkas av ingreppet i den
bärande konstruktionen. Ett exempel kan vara att
brandcellsindelningen mellan två närliggande hus eller
mellan två lägenheter påverkas.
Kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka
kontroller du som byggherre ska göra under
byggprocessen. Om projektet kräver en kontrollansvarig
kommer denne att upprätta en kontrollplan åt dig.
Mer information om kontrollplan och kontrollansvarig
hittar du här.

Vill du veta mer?
Besök Oxelosund.se
för mer information
och kontaktuppgifter

Ytterliggare handlingar kan behövas
I vissa fall kan du behöva komplettera med ytterligare
handlingar. Du kommer då få hem ett kompletteringsbrev efter att det skett en första granskning av
inlämnade handlingar.

Avvikelser mot
tidigare inlämnade
handlingar

Genomförande
inför slutbesked

OBS! Endast mindre
avvikelser får
förekomma mot
tidigare beslutade
handlingar (bygglov
och startbesked). Om
större avvikelser
förekommer måste
en ny prövning göras
och ett nytt beslut
tas. I värsta fall kan
det innebära att du
måste riva hela eller
en del av byggnaden
och betala en stor
summa böter
(sanktionsavgift).

Ingrepp i bärande konstruktion

Handlingarna skickas digitalt till bygg@oxelosund.se
eller med post till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund

Slutbesked
Handlingar som anges nedan behöver du skicka in för att
få ett slutbesked. Slutbeskedet behövs för att få tillåtelse
att använda samt vistas i den berörda delen. Beroende på
projektet kan det finnas variationer ifrån nedanstående
lista, vilka handlingar som krävs framgår av beslutat
startbesked.

Begäran om slutbesked

Utlåtande från konstruktör
(om sådan krävts i projektet)

Verifierad kontrollplan
Utlåtande från kontrollansvarig

Ev. besiktningsutlåtande brand
(om brandcellsindelningen
påverkas)

(om sådan krävts i projektet)

Relationshandlingar
Inyg att projektet överensmed beviljat startbesked
(kan finnas med som kontrollpunkt i kontrollplanen
Vill du veta mer?
Besök Oxelosund.se
för mer information
och kontaktuppgifter

(om det färdiga resultatet
avviker mot tidigare inlämnade
handlingar eller ritningar för
konstruktion eller brandskydd
ska dessa ändringar redovisas
på en så kallad relationshandling/ritning)

