
Bygga i Malmö stads egna 

KOLONIOMRÅDEN 
Ansökningsblankett och information från fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret 
 

 
Vad får jag göra? 
Denna blankett har vi gjort för att så långt som möjligt underlätta för dig när du måste söka 
tillstånd och/eller bygglov och göra bygganmälan för något på din kolonilott. De 
byggnadsåtgärder du får göra eller inte göra i just ditt koloniområde och vad som kräver 
bygglov/bygganmälan finns i många fall formulerat i s.k. detaljplane- eller 
områdesbestämmelser. Det kan t.ex. gälla hur stor och hög din byggnad får vara, taklutning 
m.m. Alla områden har inte sådana bestämmelser ännu, men meningen är att alla successivt 
ska få och att de då utformas så att inget bygglov behöver sökas (och förhoppningsvis inte 
bygganmälan behöver göras), när man följer bestämmelserna. Det första du måste ta reda på 
är därför vad som gäller för just ditt område och det kan din förening upplysa dig om. Även 
fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret har naturligtvis dessa uppgifter. Men, kom ihåg 
att anmälan alltid måste göras till fastighetskontoret, oavsett om det behövs 
bygglov/bygganmälan eller inte. 
 
Hur går jag till väga? 
Alla byggnadsåtgärder ska först godkännas av din förening och sedan lämnas in till 
fastighetskontoret för prövning. Om det sedan också krävs bygglov/bygganmälan för det du 
ska göra skickar fastighetskontoret ärendet vidare till stadsbyggnadskontoret. Handläggningen 
av bygglov- och bygganmälanärenden är avgiftsbelagd enligt särskild taxa. 
 
Vilka handlingar behövs? 





Ansökan 
 

Om nybyggnad, tillbyggnad och ändring inom kommunens egna koloniområden. 
Ansökan och skisser inlämnas i 3 exemplar till fastighetskontoret. 

__________________________________________________________________________________________
_ 

Ifylles av sökanden (arrendatorn): 
 
Fastighetsbeteckning:………………………………………………………………………………………       
 
Områdesnamn:…………………………………………………….       Lottnummer:………………………. 
 
Sökandens namn:………………………………………………….       Telefon(er)………………………….. 
 
Adress:…………………………………………………………….        Personnummer:……………………… 
 
            …………………………………………………………….  

 
 
Ansökan avser:……………………………………………………………………. ……………………………                
 
………………………….………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………                 Antal skisser. ……. …….. 
 
 
……………………………………………………. ………………………………………………….. 
Datum             sökandens underskrift Datum            föreningens underskrift 
________________________________________________________________________________________
               

Fastighetskontorets anteckningar: 
  
¤ Grannar ska höras Om fastighetskontoret finner att även bygglov och/eller bygganmälan er- 
   fordras skall sökanden lämna in ärendet även till stadsarkitektavdelningen 
¤ Bygglov erfordras på stadsbyggnadskontoret för handläggning.   
  I de flesta fall klaras bygganmälan av enkelt i samband med bygglovet. 
¤ Bygganmälan erfordras Vid större ärenden informerar stadsbyggnadskontoret särskilt om hur bygg- 
  anmälan ska hanteras.  
                             
 
Godkänd datum………………………….... 
 
 
Slutbesiktning datum……………………… Handläggare:…………………………………………….......... 
________________________________________________________________________________________ 
 
Slutbesiktning (avser fastighetskontorets handläggning) 
 
Avskiljs och insänds till fastighetskontoret efter byggnadsarbetenas färdigställande. 
 
Koloniområde:………………………………………………………………………Lott nr:………………………. 
 
Byggnadsarbetena är klara för slutbesiktning, datum………………………. 
 
Arrendatorns namn…………………………………………………………………..Tel. dagtid………………....... 
 
Postadress:…………………………………………………………………………………………........................... 



 


