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Checklista för marklov trädfällning

Checklista för marklov markförändring

Ansökningsblankett 

Ansökan lämnas in med underskrift och uppgifter om fastighet, sökandens namn, 

personnummer och kontaktuppgifter och fakturamottagare. Du söker startbesked via e-tjänst: 

https://service.varmdo.se/BYGG 

Situationsplan i skala 1:400 

Situationsplanen ska vara baserad på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta. En 

enkel tomtkarta kan du ladda ner på varmdo.se/kartor  eller om du vill beställa 

förenklad nybyggnadskarta mot avgift via e-tjänst: https://service.varmdo.se/NBK 

Redovisa LOD. 

Fasadritningar i skala 1:100 

Redovisa markförändringarna i relation till byggnaderna på tomten. 

Marksektion (genomskärning av marken), i skala 1:200 (ändrad marknivå). 

Sektionen ska redovisa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns/-er, och 

dagvattenhantering samt eventuella diken längs med tomtgräns. 

Kontrollplan 
En kontrollplan är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra 

under byggprocessen. På kommunens hemsida finns det några exempel på kontrollplaner 

som du kan använda som vägledning, för mer information: varmdo.se/kontrollplan 

Använd gärna kommunens e-tjänst, https://service.varmdo.se/BYGG när du skickar in din ansökan.  

Handlingar kan även skickas elektroniskt (PDF-format, ej DWG eller annat format) till  

miljo-bygg@varmdo.se eller per post till Värmdö kommun, Bygg- och miljöavdelningen, 

Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg. 

Har du frågor inför ansökan är du välkommen att kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se 

eller 08-570 470 00.  Under handläggningen kan vi komma att begära in ytterligare handlingar. 

Ansökningsblankett  
Anmälan lämnas in med underskrift och uppgifter om fastighet, sökandens namn, 

personnummer och kontaktuppgifter och fakturamottagare. Du söker startbesked via e-

tjänst: https://service.varmdo.se/ BYGG 

Situationsplan i skala 1:400 

Situationsplanen kan vara baserad på en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta 

eller lägst en tomtkarta. En tomtkarta kan du ladda ner på varmdo.se/kartor eller om du vill 

beställa förenklad nybyggnadskarta mot avgift via e-tjänst: https://service.varmdo.se/NBK. 

På situationsplanen ska du markera träd som ska fällas, ange art, stamdiameter 150 cm upp 

från marken samt orsak till fällning. 

Kontrollplan 

En kontrollplan är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra 

under byggprocessen. På kommunens hemsida finns det några exempel på kontrollplaner 

som du kan använda som vägledning, för mer information: varmdo.se/kontrollplan 
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