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Checklista för återvinning-, pump-, och 
transformatorstation 

 
 Ansökningsblankett   
 Situationsplan  
 Planritning(ar) 
 Fasadritning(ar) 
 Sektionsritning(ar) 
 Typritning/produktblad  
 Markplaneringsritning  
 Kontrollplan 

 
 
 
 
Ansökningsblankett  
Anmälan lämnas in med underskrift och uppgifter om fastighet, sökandens namn, personnummer 
och kontaktuppgifter, vilken typ av lov som söks. Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas 
av någon annan än sökande. Blanketten finns för utskrift på kommunens hemsida: 
https://www.strangnas.se/sv/E-tjanster/   
 
Situationsplan i skala 1:400  
Rita in återvinnings-, pump- och transformatorstation på situationsplanen. Redovisa eventuella 
in- och utfarter, parkering och avfallshantering. Situationsplanen ska vara skalenlig och måttsatt. 
Situationsplanen kan med fördel vara baserad på webbkartan. Webbkartan finns tillgänglig på: 
http://karta.strangnas.se/geoexplorer-its/extern/  
 
I vissa ärenden så krävs det att man beställer en nybyggnads karta/förenklad nybyggnadskarta 
vilket man gör hos kommunens Kart- och mätenhet, kommunens växel 0152-291 00. Om det 
krävs en nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta bedöms när väl ansökan kommit in. 
 
Planritning(ar) i skala 1:100  
Planritningen/typritningen ska visa återvinnings-, pump- och transformatorstation inbördes 
storlek, måttsatt och skalenlig. 
 
Fasadritning(ar) i skala 1:100  
Fasadritningen ska visa återvinnings-, pump- och transformatorstations samtliga fasader. Ange 
också materialval och kulörer på ritningen. 
 
Sektionsritning(ar) i skala 1:20 eller 1:50  
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara måttsatt och 
skalenlig. 
 
 
 

Skicka handlingarna till: 
Bygglov 
Samhällsbyggnadskontoret 
64580 Strängnäs 
Eller via e-post:  
msn@strangnas.se 
 
Vid frågor kontakta handläggare på 
0152-292 62. Vardagar 10.00-12.00 
 

https://www.strangnas.se/sv/E-tjanster/
http://karta.strangnas.se/geoexplorer-its/extern/
mailto:msn@strangnas.se
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Typritning/produktblad 
Det är fördelaktigt om du kan bifoga typritning/ar och/eller produktblad av återvinnings-, pump- 
och transformatorstation. 
 
Markplaneringsritning  
Redovisa yttre tillgänglighet, in-och utfart, parkering, murar/stödmurar, markens lutning samt 
befintliga och ändrade marknivåer till tomtgräns. 
 
Kontrollplan  
Kontrollplan är en handling som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under 
byggprocessen. På vår hemsida finns det några exempel på kontrollplaner som du kan använda 
som vägledning när du gör din egen kontrollplan: https://www.strangnas.se/sv/Bygga-bo--miljo/ 
 
Ytterligare handlingar kan behövas 
Det kan komma att ytterligare handlingar kan behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan 
du skickar in ansökan. Skicka in en omgång. Om ritningarna är större än A3 behöver du också 
skicka in en kopia av ritningarna i A3. 
Du har också möjlighet att skicka handlingarna digitalt till: sbn@strangnas.se. 
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