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Sammanfattning 

Det här examensarbetet utförs som avslutning på utbildningen Samhällsbyggnad vid Luleå 

tekniska universitet.  

 

Den 2 juli 2014 infördes ändringarna i Plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att de 

åtgärder som kan utföras utan krav på bygglov utökats med ytterligare åtgärder, dock med 

krav på anmälan och beslut om startbesked. 

 

Genom mitt arbete som bygglovshandläggare inom Luleå kommun kommer jag i kontakt 

med ärenden som efter 2014 års lagändring i plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), så kallade 

attefallsreglerna, har möjliggjort att fler åtgärder kan genomföras utan att det krävs bygglov. 

Då det är en relativ ny ändring i lagen som dessutom trädde i kraft efter ovanligt kort tid för 

beredning och förundersökning finns det ett flertal obesvarade frågor kring hantering av 

dessa ärenden. I detta arbete vill jag därför delvis utreda hur olika kommuner förhåller sig 

till de nya åtgärderna och delvis utvärdera om lagändringen har utfallit enligt regeringens 

intentioner med dem. 

 

Det jag har kommit fram till med detta arbete är att det finns stora behov i landets 

kommuner att få tydlig vägledning och information om hur dessa nya åtgärder ska hanteras, 

både för att stötta tjänstemännen men även för att göra det rättssäkert för den enskilda som 

vill bygga. Skillnader som görs i kommunerna handlar bland annat om i vilket skede som 

det är möjligt att uppföra attefallsåtgärder i de fall där bostadshuset än inte är uppfört. 

Andra skillnader gäller bland kravet på handlingar som begärs in vid anmälan, som t.ex. 

inlämnande av godkännande från granne och kvalitén på ritningar.   

 

Jag har kunnat konstatera att det inte har tillkommit det stora antalet nya bostäder för 

studenter och unga, vilket var ett av regeringen huvudmål med lagändringen. Flertalet 

nyttjar istället möjligheten att frångå områdets detaljplanebestämmelser vad gäller byggrätt 

och placering av byggnation till att utöka den befintliga bostadens standard och utrymme. 

Det genom att t.ex. komplementbyggnaden på 25 m2 byggs för att användas som garage och 

tillbyggnaden på 15 m2 utformas till en inglasad veranda.   

 

Vidare har det framkommit att flertalet av de detaljplaner som arbetas fram efter 

lagändringen inte utformas med hänsyn till de utökade möjligheterna att bebygga 

bostadsfastigheter utöver detaljplanens bestämmelser. Med tanke på de stora byggrätterna 

som dagens detaljplaner ofta medger så ger det de enskilda fastighetsägarna stora 

möjligheter att bebygga sin tomt, kanske betydligt mer än vad som bedömts som lämpligt i 

planarbetet. Generellt så är det enbart de sedan tidigare utpekade områdena med speciella 

kulturvärden och/eller utökad lovplikt som är undantagna från möjligheten till att uppföra 

attefallsåtgärder. 
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Begreppsförklaring  

 

Attefallsärenden/åtgärder – De bygglovsbefriade åtgärder som får utföras efter 

lagändringen i PBL som trädde i kraft 2 juli 2014, 

 

BBR - Boverkets byggregler, när man uppför och ändrar en byggnad. Innehåller föreskrifter 

och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, 

brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och 

energihushållning. 

 

Europakonventionen - Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

 

MÖD – Mark- och miljööverdomstolen 

 

PBL - Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten och om byggande. 

 

Propositionen - Regeringens proposition 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan 

krav på bygglov 

 

Prickad mark – mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

 

Bruttoarea – mätvärda delar av samtliga våningsplan, begränsad av omslutande 

byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdhet. 

 

Byggnadsarea - area som byggnad upptar på marken 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den 2 juli 2014 infördes ändringarna i Plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att de 

åtgärder som ska kan utföras utan krav på bygglov utökats med ytterligare åtgärder. I och 

med detta kan komplementbyggnader och komplementbostäder på totalt 25 m2 uppföras, en- 

och tvåbostadshus kan byggas till med högst 15 m2 och två takkupor kan byggas. Slutligen 

kan enbostadshus inredas med ytterligare en bostad. Alla åtgärderna utan krav på bygglov 

kan genomföras i strid med områdets detaljplan. Istället för bygglov krävs det en anmälan 

och startbesked från byggnadsnämnden för alla åtgärder, förutom i vissa fall vid inrättande 

av takkupor. Dessa bygglovsbefriade åtgärder kommer i rapporten att benämnas som 

attefallsåtgärder/ärenden. 

 

Innan lagändringen genomfördes var det mycket diskussioner kring huruvida 

konsekvenserna som de nya åtgärdena innebar hade blivit tillräckligt utredda. Många ansåg 

att regeländringen stressades igenom och att det inte var rätt väg att gå för att komma 

tillrätta med bostadsbristen i landet som var ett av regeringens syften med lagförslaget.    

 

1.1.1 Motiv för lagändringen  
I propositionen anger regeringen sina motiv för ändring av PBL. Som bakgrund anger de 

den höga befolkningstillväxt som Sverige har men där bostadbyggandet inte följer med i 

samma takt. Den utvecklingen har lett till en stor bostadsbrist i många delar av landet där 

framförallt unga och studerande har svårt att hitta boende.   

 

Med lagändringen tillkom möjligheten att till en- och tvåbostadshus uppföra en 

komplementbyggnad på 25 kvm som kan användas som fristående bostad. Byggnaden ska 

dock fortfarande ses som ett komplement till befintligt bostadshus och får inte avstyckas till 

en egen fastighet. I ett befintligt enbostadshus får man även inreda ytterligare en separat 

bostad. Regeringen hoppas att dessa nya möjligheter kan minska den brist på mindre 

bostäder som finns i stora delar av landet.  

 

Lagändringen ska enligt regeringen även förenkla byggprocessen för den enskilda genom att 

en anmälan lämnas till byggnadsnämnden istället för en ansökan om bygglov och den 

handläggningsprocess det innebär.  

 

En annan motivering till lagförändringen är att fler åtgärder som inte kräver bygglov ger en 

mindre belastning på byggnadsnämnderna och rättsväsendet, och resurser kan läggas på 

mer angelägna prövningar.  

 

1.1.2 Förarbetet till lagändringen 
November 2012 fick Plangenomförandeutredningen i uppdrag av regeringen att utöka den 

pågående utredningen gällande effektivisering av plangenomförandeprocessen att även 
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gälla möjligheterna till att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen. Utredningen 

föreslog i slutbetänkande att fler åtgärder skulle få genomföras utan krav på bygglov.  

 

 

Plangenomförandeutredningens föreslog i sitt författningsförslag nedanstående åtgärder 

som undantag från lovplikten: 

 

– liten tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 

meter,   

– i befintlig byggnad eller komplementbyggnad inreda ytterligare bostad  

– utföra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet om det inte innebär ingrepp 

i den bärande konstruktionen. 

 

Författningsförslaget skickades ut för granskning till berörda remissinstanser den 16 maj – 21 

augusti 2013. 

  

November 2013 fick Boverket i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för 

att tillåta komplementbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus med en större area 

än den friggebod på 15 kvm som sedan tidigare är bygglovsbefriade.  

 

December 2013 redovisade Boverket rapporten Uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder som kan 

undantas från kravet på bygglov – Friggebodar m.m. (rapport 2013:35). I rapporten föreslår 

Boverket att utöka storleken på den bygglovsbefriade friggebod från dagens 15 kvm till 20 

kvm. De föreslår även att en fristående komplementbyggnad på 25 kvm får uppföras i strid 

mot detaljplan och som ska kunna användas som självständig bostad. För dessa byggnader 

anser Boverket att bygglovsplikten bör ersättas av en anmälningsskyldighet utan krav på 

tekniskt samråd och kontrollansvarig. Boverkets rapport hade en remisstid mellan 13 

december 2013 – 10 januari 2014 och utöver utskick till remissinstanser hölls även ett 

remissmöte den 19 december 2013. 

 

Februari 2014 beslutade regeringen att remittera Lagrådet med det lagförslag som tagits 

fram.  De ändringar av åtgärder som ska undantas från lovplikten föreslogs då vara 

nedanstående:  

 

– komplementbyggnad eller komplementbostadshus med en byggnadsarea på totalt 25 kvm   

– tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 kvm 

– bygga högst två takkupor per byggnad där takkuporna får uppta högst halva takfallet och 

det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. 

– i befintligt enbostadshus inreda ytterligare en bostad 

 

1.1.3 Lagrådets yttrande 
Lagrådet framförde i sitt yttrande hård kritik mot hur beredningen av lagändringen hade 

utförts. De påpekar bland annat att förslagen i Boverkets rapport var av komplicerad art men 

att remisstiden var mindre än en månad och under en period med många helgdagar kring jul 



3 
 

och nyår. De ansåg inte heller att remissmötet kompenserade för den korta svarstiden då 

rapporten inkommit till remissinstanserna med så liten tidsmarginal. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att utvärdera om lagändringen efter det första året har utfallit 

enligt regeringens mål i proposition 2013/14:127. Det kommer även att utredas hur den 

minskade lovplikten har mottagits av kommuners byggnadsnämnder samt om de 

bygglovsbefriade åtgärden beaktas i framtagandet av nya detaljplaner. 

 
 

1.3 Frågeställning  

För att nå syftet med rapporten utgick arbetet ifrån följande frågeställningar: 

 

 Har antalet bostäder ökat med de nya reglerna?  

 Har bostadsbristen för studenter/ungdomar påverkats?  

 Har byggnadsnämnderna fått en minskad arbetsbelastning?  

 Påverkar de nya bygglovsbefriade åtgärdena utformningen av nya detaljplaner? 
 

1.4 Mål 

Målet med denna rapport är att sammanfatta hur ändringarna i PBL har påverkat både den 

enskilde och byggnadsnämnderna i landets kommuner samt att undersöka om minskad 

lovplikt har motsvarats regeringens förväntningar. 

 

1.5 Avgränsningar  

Enkätundersökningen som utfördes skickades ut till 12 kommuner med bostadsbrist för att 

få fram relevant underlag för rapporten. Intervjuer gjordes med tjänstemän på miljö- och 

byggnadsförvaltningen som kommer i kontakt med attefallsärenden. 

 

2. Metod  

I första hand har en fördjupning i propositionen gjorts för att få en kunskap och en 

faktagrund om förarbetet till lagändring.  

 

För att samla in information för rapportens frågeställningar och hur hanteringen av 

lagändringen har skett har intervjuer med handläggare på Luleå kommun genomförts och en 

enkätundersökning har utformats. Enkäten skickades ut till 12 stycken kommuner med 

avgränsningen Norrland, från Kiruna i norr till Gävle i söder. 

 

Frågorna som kommunerna besvarade i enkäten var följande: 

1. Vem handlägger ärenden om anmälan av bygglovsbefriade åtgärder 

(attefallsärenden) i er kommun? 

2. Hur många attefallsärenden har ni hittills hanterat? 
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3. Hur många av dessa är komplementbostadshus? 

4. Har möjligheten att bygga komplementbostadshus påverkat bostadsbristen i er 

kommun? 

5. Har komplementbostadshus uppförts i er kommun med syfte att tillhandahålla 

studenter med bostad? 

6. Har antalet tillsynsärenden/klagomål ökat p.g.a. att fler åtgärder nu är 

bygglovsbefriade? 

7. Påverkar attefallsreglerna utformningen av nya detaljplaner (byggrätt, utökning av 

krav på bygglov etc.)? 

8. Har ni några övriga kommentarer eller synpunkter angående lagändringen? 

 

Statistik och undersökningar som Boverket och länsstyrelsen har utfört har granskats och 

använts som kompletterade underlag till det egna utförda arbetet. Tid har även lagts på att 

läsa domar som berör startbesked och bygglovsbefriade åtgärder. 
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3. Teori och lagar 

3.1 Åtgärder som får utföras utan bygglov  

När ändringen av PBL trädde i kraft den 2 juli 2014 så tillkom det ett antal åtgärder som får 

utföras utan bygglov. Redan innan lagändringen om bygglovsbefriade åtgärder infördes 

fanns det ett antal åtgärder som fick göras utan något krav på bygglov eller anmälan till 

byggnadsnämnden. Dessa gäller fortfarande och får utföras utöver de nya bestämmelserna. 

Här är en sammanställning av samtliga åtgärder som efter lättnader i PBL är undantagna 

från kravet på bygglov.  

 

 

3.1.1 Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan 
För dessa åtgärder krävs det en skriftlig anmälan med ett beslut om startbesked från 

kommunens byggnadsnämnd innan byggnation får påbörjas.  

 

o Komplementbyggnad och komplementbostadshus, så kallade attefallshus, med en 

byggnadsarea på totalt 25 m2 och en högsta nockhöjd på 4,0 meter i omedelbar närhet 

av en- och tvåbostadhus. Ska byggnaden användas för permanentboende måste alla 

de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vad gäller bland annat 

bostadfunktioner och tillgänglighet uppfyllas. Man får dela upp dessa 25 m2 på flera 

mindre byggnader på tomten.    

 

o Tillbyggnad med en total bruttoarea på 15 m2  får göras på en- och tvåbostadshus och 

inte överstiga bostadshuset nockhöjd. Den bygglovsbefriade tillbyggnationen får bara 

göras en gång även om den är mindre än 15 m2.  

Figur 1: Samtliga bygglovsbefriade åtgärder som är möjliga att utföra vid 

en- och tvåbostadshus. 
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o Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus. 

 

o Upp till två takkupor får uppföras på en- och tvåbostadshus om de högst upptar 

halva takfallet och inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. 

För att uppföra någon av byggnationerna närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så krävs 

grannens medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande eller om fastigheten angränsar 

till vad som i detaljplanen är utpekat som gata eller allmän plats krävs bygglov även för 

dessa åtgärder.  

 

 

3.1.2 Undantagna områden 
Det finns områden som är undantagna från reglerna om bygglovsbefriade åtgärder. Det 

gäller bland annat område av riksintresse för totalförsvaret där det inte är möjligt att uppföra 

en bygglovsbefriad tillbyggnad eller att inreda ytterligare en bostad, detta för att inte öka 

antalet permanentboende. Kommunen kan även besluta att attefallsbestämmelserna inte får 

tillämpas i vissa utpekade områden som är särskilt värdefulla ur en historisk-, 

kulturhistorisk- eller miljömässig synpunkt. Inom dessa områden krävs det bygglov för 

samtliga byggnadsåtgärder.  

 

Figur 2: Bygglovsbefriade åtgärder som kräver en anmälan till 

byggnadsnämnd 
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En fastighet kan omfattas av speciella bestämmelser om den ligger i närheten av vatten. I 

Sverige gäller ett generellt byggförbud, strandskydd, inom 100 meter från strandslinjen. Vill 

man utföra åtgärder inom strandskyddsområde kan det därför krävas en ansökan om 

dispens. För kompletteringsåtgärder som är placerade inom 15 meter från huvudbyggnaden 

och minst 25 meter från strandslinjen krävs det ingen dispens enligt Länsstyrelsen 

avgränsningsbeslut från 2014. I områden som omfattas av detaljplan är strandskyddet i regel 

upphävt och där behövs det därför inte heller någon dispensprövning. För åtgärder som inte 

ingår i någon av dessa undantag så kan det krävas strandskyddsdispens för dem trots att de 

är bygglovsbefriade. 

 

3.2 Bygglovsbefriade åtgärder utan krav på anmälan 

 

o Skyddad uteplats vid en- och tvåbostadshus som placeras inom 3,6 meter från 

byggnaden och är max 1,8 meter hög.  

 

o Skärmtak på sammanlagt 15 m2 får uppföras vid en- och tvåbostadshus och 

tillhörande fristående uthus, garage och andra små byggnader. 

 

o Komplementbyggnad, så kallad friggebod, på totalt 15 m2 får uppföras i omedelbar 

närhet av en- och tvåbostadhus.  

 

o Mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och tillhörande 

komplementbyggnader får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov eller 

anmälan utanför detaljplanelagda områden. Kommuner har generellt egna riktlinjer 

för storlek etc. 

Figur 3: Åtgärder som får utföras utan anmälan till byggnadsnämnd 
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Som vid attefallsåtgärder krävs grannens medgivande då åtgärden ska placeras närmare än 

4,5 meter från fastighetsgräns. Om grannen inte ger sitt medgivande eller om fastigheten 

angränsar till vad som i detaljplanen är utpekat som gata eller allmän plats krävs bygglov 

även för dessa åtgärder.  

 

3.3 Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder 

Vid en anmälan om bygglovsbefriade åtgärd ska byggnadsnämndens göra en bedömning av 

att de krav som har betydelse för åtgärden är uppfyllda innan startbesked kan lämnas. När 

åtgärden innebär att en ny byggnad uppförs, en tillbyggnad görs eller att ytterligare en 

bostad inreds ska bedömningen omfatta krav på tekniska egenskaper, lokalisering, 

placering, utformning som normalt inte bedöms i en anmälan. 

 

Vid en anmälan ska byggherren upprätta en kontrollplan som byggnadsnämnden ska 

fastställa i startbeskedet. En kontrollplan innehåller kontrollpunkter som ska verifiera att de 

kontroller som behövs för att säkerställa att alla krav på byggnationen uppfylls samt vem, 

hur och mot vad det kontrolleras. 

 

I vissa mer komplicerad ärenden kan byggnadsnämnden besluta att en kontrollansvarig 

krävs för åtgärden. En kontrollansvarig ska vara certifierad och har som uppgift att se till att 

alla bestämmelser för åtgärden och kontrollplanen följs. I normalfall behövs inget tekniskt 

samråd vid en anmälan men byggnadsnämnden kan besluta om att det krävs. 

 

Om byggnadsnämnden bedömer att alla relevanta krav är uppfyllda ska ett startbesked för 

åtgärden lämnas. Innan byggherren får påbörja byggnationer måste det finnas ett beslut som 

redovisar att startbesked är meddelat. Ett startbesked är giltigt i 2 år efter att det har 

meddelats. Om byggnationer har påbörjats innan det finns ett startbesked eller anmälan är 

inlämnad ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift då det är en överträdelse av 

PBLs bestämmelser. Ett prisexempel på sanktionsavgift för t.ex. en komplementbyggnad på 

25 m2 där anmälan inte är inlämnad är, utan någon nedsättning, ca 14 000 kr.  

 

Innan åtgärden får tas i bruk ska byggherren meddela till byggnadsnämnden att 

byggnationen är färdigställd. Byggnadsnämnden beslutar då om att meddela ett slutbesked, 

om alla ställda krav är uppfyllda. Vid mindre omfattande åtgärder kan byggnadsnämnden i 

startbeskedet göra bedömningen att slutbesked inte behövs. Då krävs det inte att 

byggnadsnämnden får någon anmälan om att byggnationen är utförd. Om en byggnad tas i 

bruk utan att slutbesked har meddelats kan byggnadsnämnden besluta om att 

byggsanktionsavgift ska tas ut. Beroende på åtgärdens omfattning och placering kan det 

även krävas utstakning, d.v.s. en utmärkning innan byggnationen påbörjas för att säkerställa 

att åtgärden placeras på rätt plats enligt de godkända ritningarna. 
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3.4 Vad är en detaljplan 

I en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden genom att 

bland annat pröva lämpligheten för bebyggelse. En detaljplan ska enligt PBL bl.a. upprättas 

vid större exploateringar och när det råder stor efterfrågan på ett område för bebyggande. 

Det kan även krävas en detaljplan om det successivt uppförs nya byggnader och en ny 

sammanhållen bebyggelse uppkommer.  

 

Detaljplanen ska klargöra gränserna för allmän plats, kvartersmark och vattenområden.  I 

arbetet med en plan utreds bland annat hur vatten-, avlopp- och vägar ska utföras och hur 

miljön påverkas. En detaljplan ger i regel den enskilda en rätt att bygga, men den kan även 

reglera storlek på byggrätten, byggnadshöjd och placering av byggnader på tomten. I figur 4 

visas ett exempel på en plankarta och hur de kan vara utformade.  

 

 

Innan detaljplanen blir antagen av kommunen ska den ha genomgått skeden med bland 

annat samråd och granskning där synpunker på planförslaget tas in från allmänheten och 

remissinstanser. De bestämmelser som sedan redovisas på en antagen plankarta är juridiskt 

bindande. I en bygglovsprövning kan, under vissa förutsättningar, mindre avvikelser göras 

från detaljplanens bestämmelser om det bedöms lämpligt och kan anses följa planens syfte.  

 

Det kan gälla exempelvis att tillåta en liten avvikelse från den medgivna byggrätten som 

fastigheten har. Enligt PBL får samtliga bygglovsbefriade åtgärderna utföras i strid mot den 

gällande detaljplanen för området. Det möjliggör för den enskilda att uppföra 

komplementbyggnad och tillbyggnad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och 

där byggrätten redan är förbrukad. Åtgärdena får placeras närmare än 4,5 meter med 

Figur 4: Exempel på plankarta 
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grannes godkännande men måste trots detta placeras minst 4,5 meter från gata, väg eller 

allmän platsmark. Det beror på att kommunen inte anses vara en sakägare och därför inte 

kan godkänna att åtgärder utförs närmare fastighetsgräns. 

 

3.4.1 Avvikelse från detaljplan   
Byggnadsnämnden har möjlighet enligt plan- och bygglagen att tillåta en viss avvikelse från 

detaljplan om de bedömer den som liten. I regeringens motivering till lagändringen hänvisar 

de till att mindre tillbyggnader där byggrätten redan är förverkad i regel godkänns som 

mindre avvikelser från detaljplan och att den bygglovsbefriade tillbyggnaden på 15 m2  

därför är en lämplig storlek att godta oavsett byggrätt på fastigheten. I propositionen nämns 

det dock inget om att attefallsreglerna ska ersätta byggnadsnämnden möjlighet att tillåta 

dessa avvikelser. Som exempel tillåter byggnadsnämnden i Luleå kommun generellt en 

avvikelse från den tillåtna byggnadsaren med 10 %, om det bedöms lämpligt och berörda 

sakägare godkänner åtgärden. Det medför att byggnadsnämnderna även fortsättningsvis 

kan tillåta en liten avvikelse från byggrätten utöver den yta som tillkommer genom 

attefallsåtgärder. Fastighetsägare kan därför i större utsträckning avgöra över hur den egna 

fastigheten ska bebyggas utöver bestämmelserna i detaljplan.   

 

Många kommuner har detaljplaner som är gamla där mycket i samhället har ändrats sedan 

de blev framtagna, bland annat vad gäller normer för byggnader. Det kan göra att 

planbestämmelserna inte längre är aktuella trots att de fortfarande är lagligt bindande och 

måste följas. Landets kommuner har inte de resurser som krävs för att se över alla äldre 

planer och aktualisera dem till nuvarande förhållanden, utan måste prioritera framtagande 

av nya planer för att möjliggöra fler byggrätter. Lagändringen gör att de äldre planerna med 

en för dagsläget omotiverat liten byggrätt eller omfattadande prickad mark, dvs marks om 

inte får bebyggas, blir mer anpassade och inte i samma behov av planändringar.   

     

3.4.2 Varför ska åtgärder få utföras i strid mot detaljplan?  
Regeringen anger att de åtgärder som nu får utföras utan krav på bygglov kan anses vara 

sådana små kompletteringar till en- och tvåbostadshus att de har samma karaktär som de 

friggebodar man sedan tidigare får uppföra i strid mot detaljplan. De hänvisar till att små 

avvikelser idag ofta godtas för mindre tillbyggnader som uppförs trots att byggrätten redan 

är förbrukad. Således anser regeringen att en tillbyggnad på 15 kvm är av en så begränsad 

omfattning att bestämmelserna i detaljplanen inte bör utgöra något hinder.  

 

Slutsatsen är att den enskilde fastighetsägarens möjligheter med fler bygglovsbefriade 

åtgärder överväger det allmännas intresse som en detaljplan reglerar. Regeringen tycker att 

det krav på anmälan som införts är tillräckligt och ger byggnadsnämnden möjlighet att 

bevaka att alla väsentliga samhällsintressen säkerställs och hindra att olägenheter för 

omgivningen uppstår. Då åtgärderna inte får uppföras närmare än 4,5 meter till 

fastighetsgräns från allmän platsmark/gata eller närmare granne utan dennes medgivande 

anser regeringen att de negativa konsekvenser som kan komma att uppstå för omgivningen 

är minimerade. I särskilt värdefulla miljöer har kommunen dessutom rätt att besluta om en 

utökad bygglovsplikt för samtliga åtgärder i området.   
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3.4.3 Remissinstansernas synpunkter  
I yttranden som inkommit från instanserna framhålls de konsekvenser som kan uppstå 

genom att åtgärder får utföras i strid mot områdets detaljplan.  

 

Detaljplanen har länge använts i Sverige för att reglera markanvändning, 

bebyggelseutveckling och utformning av tätbebyggda områden. En risk som lyfts av flera 

instanser är att de nya reglerna där åtgärder som frångår planbestämmelserna får utföras kan 

förminska detaljplanesystemets funktion. Flertalet av de regler som beaktas utanför ett 

detaljplanelagt område, t ex väglagen som reglerar avstånd mellan byggnader och väg, gäller 

inte inom detaljplan. Dessa aspekter utreds vid framtagandet av planen och påverkar 

utformningen av planbestämmelserna. Instanserna framhåller att de åtgärder som får utföras i 

strid mot detaljplanen kan därför komma att påverka t ex trafiksäkerheten i området. I 

detaljplaner finns ofta prickad mark och har då bedömts som olämplig att bebygga av någon 

anledning. Med lagändring finns möjligheten att även placera fristående 

komplementbostadshus på den mark som vid planprocessen har bedömts som olämplig för 

byggnation.  

 

Vid framtagandet av nya detaljplaner ser instanserna att det kan finnas behov att ta hänsyn 

till de bygglovsbefriade åtgärder och t.ex. utforma planer med mindre byggrätter och ersätta 

prickad mark med allmän platsmark.   

 

3.5 Överklagan av startbesked   

Vid ett bygglovsärende har berörda sakägare alltid möjlighet att lämna sina synpunkter om 

byggnadsnämnden bedömer att den sökta åtgärden kan påverka dem eller avviker från 

detaljplanen. Den sökande och berörda sakägare har även generellt rätt enligt PBL att 

överklaga det beslut som byggnadsnämnden har fattat. Sakägare har alltså alltid möjlighet 

att förhindra att åtgärder som orsakar olägenhet för dem utförs.  

 

Med de nya bygglovsbefriade åtgärderna ska en skriftlig anmälan med tillhörande 

handlingar lämnas in till byggnadsnämnden. Innan byggnationer får påbörjas måste 

byggnadsnämnden fatta ett beslut om startbesked. Enligt PBL 13 kap 15 § kan startbesked 

endast överklagas av sökande eller anmälaren i ärendet vilket utesluter berörda sakägare. 

Detta medför att sakägare fråntas möjligheten till domstolsprövning när de anser sig bli 

negativt påverkade av en bygglovsbefriad åtgärd. 

 

Den möjligheten som sakägare har är att anmäla den olägenhet som de anser sig vara 

påverkad av till byggnadsnämnden och begära att ett tillsynsärende initieras. Vid en 

inlämnad anmälan om bygglovsbefriad åtgärd och innan startbeskedet ska 

byggnadsnämnden ha bedömt att åtgärden inte medför någon olägenhet för omgivningen 

och uppfyller kraven i PBL. Det är därför enbart när åtgärden är utförd och inte 

överensstämmer med de inlämnade handlingarna som ett ingripande med tillsynsåtgärder 

kan göras.  
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3.5.1 Varför kan inte startbesked överklagas? 
Regeringen anser att förenklingar i lagstiftningen ger fastighetsägare möjligheter att själv 

styra över den egna fastigheten och skapar bättre förutsättningar för att nya bostäder ska 

tillkomma. För att förhindra att olägenhet för grannar och närboende ska uppstå, som t.ex. 

förstörd utsikt och skuggning, så begränsas nockhöjden för komplementbyggnader till 4,0 

meter och tillbyggnader får inte överstiga det befintliga husets höjd. Även avstånd från 

byggnad till fastighetsgräns är reglerat och får inte understiga 4,5 meter utan grannens 

medgivande, vilket även gäller för de tidigare bygglovsbefriade åtgärdena. Regeringer anser 

att fastighetsägare generellt sett sedan tidigare utformar och placerar bygglovsbefriade 

åtgärder på ett ansvarsfullt sätt och att inget tyder på att det kommer ändras med de 

utökade rättigheterna.  

 

De nya åtgärder kräver en anmälan till byggnadsnämnden som innan ett beslut om 

startbesked ska bedöma om åtgärden uppfyller alla krav vad gäller bland annat 

trafiksäkerhet och påverkan på omgivning. Regeringen bedömer att lagändringen uppfyller 

Europakonventionen då sakägare har möjlighet att anmäla ett tillsynsärende samt den 

praxisen att de anmälningarna med beslut om att ingen åtgärds ska vidtas kan överklagas av 

sakägare. 

 

3.5.2 Remissinstansernas synpunkter 
Flera av remissinstanserna har anmärkt på de negativa konsekvenser som det innebär för 

berörda att inte ha möjligheten att överklaga ett beslut om startbesked som går dem emot. 

Det kan även innebära att antalet tillsynsärenden inom kommunerna och andra rättsliga 

instanser ökar genom att berörda har möjlighet att anmäla en åtgärd till byggnadsnämnden 

när byggnationen är påbörjad.  Lagrådet anser inte att regeringen har utrett tillräckligt om 

grannar/sakägare alltid har rätt till domstolsprövning vid frågan om tillsynsärendet och om 

förslaget uppnår Europakonventionen. 

 

Europakonventionen innefattar de civila rättigheterna som bland annat består av rätten till 

att använda sin egen fastighet. Enligt Europakonventionen har enskilda även rätt att få sina 

civila rättigheter och skyldigheter prövade av domstol. Med anledning av Sveriges åtagande 

pga konventionen får inte någon lag eller föreskrift meddelas som går emot 

Europakonventionens bestämmelser.  

 

3.6 Domar från högre instans 

Under första kvartalet av 2016 kom det två vägledande domar från MÖD i frågan om 

överklagan av startbesked.  

 

3.6.1 MÖD P 7514-15 Granne får överklaga startbesked 
I det första fallet bedömer MÖD (mark- och miljööverdomstolen) att grannen har rätt att 

överklaga startbesked som rör en komplementbyggnad på grannfastigheten. Grannen anger 

att den nya byggnaden medför en betydande olägenhet för dem på grund av att den ligger 

för nära tomtgräns, skymmer deras utsikt samt att trafiken i området ökar till följd av 

byggnationen. MÖD konstaterar att startbesked inte kan överklagas av grannar enligt PBL 
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och ställer då frågan om den begränsningen kan gå emot Europakonventionen på samma 

sätt som lagrådet gjorde i förarbetena till lagändringen.  

 

MÖD bedömer att grannen har rätt att använda sin fastighet utan att drabbas av betydande 

olägenhet från grannfastigheten som en del av äganderätten och att begränsningar i en sådan 

rätt rör den enskildes civila rättigheter. MÖD anser därför att beslutet om startbesked rör en 

prövning av grannarnas civila rättigheter och att Europakonventionen ger dem rätt till en 

domstolsprövning. Ärendet är återförvisat till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.  

 

3.6.2 MÖD P 1948-15 Granne nekas att överklaga startbesked 
Fall nummer två rör en komplementbyggnad där klagande är missnöjd över placeringen  av 

byggnaden och vill få den prövad. Byggnaden är placerad nära fastighetsgräns, dock inte 

mot den klagande. Mellan den klagande och komplementbyggnaden ligger byggherrens 

bostadshus vilket medför att klagande inte kan se byggnaden från sin fastighet. MÖD 

bedömer därför att klagande inte är berörd av åtgärden på ett sådant sätt att han med stöd 

av Europakonventionen kan kräva en domstolsprövning av ärendet.  
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4. Resultat  

4.1 Enkätundersökning 

Som en del av rapporten skickades en enkät till 12 stycken kommuner med avgränsningen 

Norrland, från Kiruna i norr till Gävle i söder, med åtta frågor om lagändringen och hur de 

som handläggande av ärenden hanterar de så kallade ”attefallsreglerna”. Av dessa 12 

kommuner var det sju stycken som inkom med svar. Till Luleå kommun genomfördes det 

intervjuer med berörda handläggare där innehåll från enkäten togs upp. Syftet med 

undersökningen var att få en överblick från kommuners sida på utfallet av regeringens 

motiv för färre lovpliktiga åtgärder och de konsekvenser som de enligt propositionen kunde 

medföra. I enkäten ställdes frågan om införande av möjligheten att bygga 

komplementbostadshus har påverkat bostadsbristen i kommunen. Genom lagändringen får 

man även inreda ytterligare en bostad i enbostadshus vilket är ytterligare en metod att öka 

antalet bostäder men som trots det inte togs upp i enkäten. Den frågan uteslöts för att hålla 

nere omfattningen på enkäten och på grund av att åtgärden inte påverkar omgivningen eller 

bestämmelser i detaljplaner i samma utsträckning som en fristående byggnad.      

 

4.1.1 Komplementbostadshus  
Bland de kommuner som inkom med svar var vissa väldigt entydiga. Det gällde framför allt 

frågan om möjligheten att uppföra komplementbostadshus har påverkat bostadsbristen i den 

aktuella kommunen vilket ingen svarade positivt på. Där kommunerna angivit antal 

inkomna ärenden med komplementbostadshus kan man se att Umeå har den högsta siffran 

på fem ärenden vilket även det kan anses lågt. På frågan om det uppförts några 

komplementbostadshus med syfte att tillhandahålla bostäder för studenter var det ingen 

som angav att det, enligt deras vetskap, hade skett. 

 

4.1.2 Tillsyn  
Under den tid som lagändringen har varit gällande anser ingen av de tillfrågade 

kommunerna att antalet tillsynsärenden har ökat. Östersund kommenterar dock frågan med 

en föraning om att det kan komma att bli så framöver. 

 

4.1.3 Detaljplan  
Bland de tillfrågade kommunerna är det på frågan om ”attefallsåtgärdena” påverkar 

utformningen av nya detaljplaner som svaret är mest tvetydiga. I Luleå har frågan 

diskuterats men hittills har det inte tagits i beaktande på något konkret sätt vid nya 

detaljplaner. Gävle däremot svarar att de tar hänsyn till de bygglovsbefriade åtgärderna vid 

planläggning. Flera av de övriga kommunerna har svarat ”nej” och ”vet ej” på frågan.  

 

4.1.4 Övriga synpunker 
Kommunerna fick i enkäten möjlighet till att lämna övriga synpunkter angående 

lagändringen. Sundsvall kommenterar att det är många som tror att det enbart är 

att ”anmäla” att man tänker bygga. Sökande tycker även att det är konstigt att så mycket 
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handlingar krävs för handläggningen. Sundsvall säger att de kräver samma ritningar som 

vid en bygglovsansökan dock inte lika avancerat ritade och mindre noggrann teknisk 

beskrivning. 

 

Söderhamn anser att det är svårt att bygga ett komplementbostadshus som följer Boverkets 

Byggregler (BBR) avseende väggtjocklek (värmeisolering) kontra tillgänglighet. De tycker att 

ytan invändigt blir för liten för fullgod tillgänglighet och erforderliga bostadsfunktioner.  

 

Gällivare anser att de nya reglerna är bra. 

 

4.2 Slutsats av enkätundersökning 

Den enkätundersökning som är genomförd gjordes i en begränsad skala och fick en 

svarsfrekvens på ca 60 %. Det gör att underlaget inte kan anses vara tillförlitligt för en mer 

djupgående analys men tillräckligt för att uppfylla syftet med enkäten som var att få en 

övergripande syn på lagändringen ur kommunernas perspektiv. Eftersom intervjuer med 

handläggare på Luleå kommun utfördes istället för enkäten är vissa frågor mer utförligt 

besvarade av dem.  

 

Den reflektion som är mest framträdande är att ingen av kommunerna anser att införande av 

komplementbostadshus har inverkat på bostadsbehovet. Kommunerna har redogjort för 

antalet ”attefallsärenden” som har hanterats vilket sammanslaget uppgår till ca 1 265 

stycken. Av dessa utgörs ca 10 stycken av komplementbostadshus vilket på ett tydligt sätt 

visar att lagändringen hittills inte har blivit något genomslag för bostadsbehovet i de berörda 

kommunerna. I Luleå där bostadsbristen är stor har det inkommit ett fåtal ärenden om både 

komplementbostadshus och inredande av ytterligare bostad men samtliga har återkallats då 

kraven i BBR har ansetts för svåra att uppnå.  

 

Det skiljer sig en del i hur genomslaget av lagändring har blivit på kommunernas 

planavdelningar vid uppförande av nya detaljplaner. I samtal med planavdelningen i Luleå 

kommun framkom det att diskussioner har skett angående de åtgärder som får utföras i strid 

mot planbestämmelser och att det då främst har handlat om hur områden med 

kulturmiljövärden kan behöva skyddas. Hittills har attefallsåtgärdena inte hanterats vid 

framtagandet av någon detaljplan och de är även osäkra på hur det skulle ske. Enligt 

planavdelningen pågår en utredning som kan göra att möjligheten att införa utökad lovplikt 

i en detaljplan bli svårare vilket är ett sätt att styra att de annars bygglovsbefriade åtgärdena 

inte placeras olämpligt. Flera av kommunerna anger att de inte tar hänsyn till de nya 

reglerna om bygglovsbefrielse vid planläggning. Det betyder alltså att ett planarbete som 

utrett var och hur det är lämpligt att bygga inte har vägt in det faktum att det finns möjlighet 

för fastighetsägare att uppföra attefallsåtgärder som går emot den bedömningen. 

Bebyggelsen inom det området kan därför komma att utformas på ett annat sätt än vad som 

var syftet med planen.  

 

Av undersökningen framkommer det att kommunerna inte har fått någon utökad mängd 

tillsynsärenden i och med lagförändringen. I Luleå har ett antal startbesked blivit 

överklagade till länsstyrelsen som avvisat överklagandet. Efter det har inte den klagande 
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återkommit till byggnadsnämnden och inget tillsynsärende har därför påbörjats. Det kan till 

stor del bero på att åtgärden måste ha utförts på ett sätt som avviker från de ritningar som 

godkänts av byggnadsnämnden vid prövning av anmälan för att den klagande ska få rätt.  

 

4.3 Många frågor från allmänheten  

Lagändringen hade som syfte att förenkla byggprocessen för den enskilde genom att istället 

för bygglov så krävs det en anmälan. De tidigare åtgärder som är bygglovsbefriade har inte 

krävt någon anmälan eller annan form av meddelande till byggnadsnämnden vilket gör att 

denna typ av avgiftsbelagd anmälan är ett helt nytt begrepp för byggherren. Det inkommer 

därför ett stort antal frågor från allmänheten till kommunerna. I många kommuner upplevs 

det därför inte att anmälan har förenklat för den enskilde eller minskad arbetsbelastningen 

hos byggnadsnämnderna. Det finns en efterfrågan om tydligare vägledning till både 

allmänheten och byggnadsnämnder.  

 

4.3.1 Varför måste jag lämna in handlingar vid en anmälan? 
De frågor som ställs av byggherrar handlar främst om varför vissa åtgärder kräver anmälan, 

vad en anmälan är och vad det är för handlingar som måste lämnas in vid en anmälan. Det 

är en otydlig gräns mellan ansökan om bygglov och anmälan om bygglovsbefriad åtgärd där 

även själva begreppen gör det svårt för allmänheten att förstå skillnaden. I många fall har 

ordet anmälan tolkats som att ett muntlig meddelande till kommunen är tillräckligt eller att 

anmälan ska göras när byggnationen är färdig.  

 

Byggnadsnämnder ställer olika krav på de handlingar som ska lämnas in vid anmälan men i 

regel måste situationsplan, fasadritningar och planritning lämnas in. Det är även skillnader i 

hur byggnadsnämnder hanterar medgivande från granne då åtgärden ska placeras närmare 

än 4,5 meter från fastighetsgräns. En del kommuner skickar själv ut förfrågan, vissa kräver 

att byggherren bifogar ett skriftlig medgivande och andra anser att byggherren ansvarar för 

att ha medgivande utan att behöva redovisa något.  

 

Då lagändringen har marknadsförts som att det ska bli en enklare process för vissa 

byggnadsåtgärder har byggherrar svårt att se syftet med att samma handlingar som vid en 

bygglovsansökan ska lämnas in. De förstår inte att det även vid en anmälan görs en 

prövning av åtgärden och att det därför finns en handläggningstid för ärendet. De har inte 

alltid uppmärksammat att ett startbesked ska meddelas innan byggnationen får påbörjas och 

att en kostnad tillkommer vid anmälan vilken de ofta anser är oskälig.    

 

4.3.2 Varför måste jag placera byggnaden 4,5 meter från fastighetsgräns till allmän 

plats? 
Byggherrar har svårt att se syftet med att det inte går att få ett godkännande från kommunen 

för en åtgärd som placeras närmare 4,5 meter från allmän plats, som är ett naturområde utan 

bebyggelse, vilket är möjligt att få tillstånd för vid bygglovsprövning. Frustration på grund 

av det 4,5 meters-bestämmelsen uppkommer även i ärenden där detaljplanen tillåter 

byggnation närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter men byggrätten är förverkad. Det 



17 
 

medför att attefallsåtgärder inte är möjliga att utföra. Anledningen till att kommunen inte 

kan lämna medgivande är att kommunen i flera domar inte anses vara en berörd granne.  

 

Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det finns ett behov av en reglering av 

avstånd till allmän plats för bygglovsbefriade åtgärder och om kommunen ska ha en 

möjlighet att lämna medgivande. I utredningen har Boverket tagit fram flera olika möjliga 

lösningar på hur bygglovsbefriade åtgärder kan hanteras. Om det kommer mynna ut i några 

lagförändringar är ännu inte beslutat. Vad som kan noteras är att utredningen visar att 

flertalet av de kommuner som hörts i utredningen ställer sig positiva till en ändring där 

byggnadsnämnden kan lämna medgivande.   

 

4.4 Startbesked vid nybyggnation 

En punkt som inte hanteras i propositionen är när startbesked för attefallsåtgärd får 

meddelas vid nybyggnation. Problematiken ligger i att de bygglovsbefriade åtgärderna ska 

uppföras som komplement till bostadshuset men i de här fallen finns det ett bygglov för en 

huvudbyggnad men den är inte ännu uppförd. I fall med exempelvis en bygglovsbefriad 

tillbyggnad kan det vara väldigt avgörande ur en ekonomisk synpunkt för den enskilda 

byggherren om tillbyggnaden får påbörjas när huset är helt färdigställt eller om den får 

påbörjas i samband med att huset uppförs. Enligt Länsstyrelsens uppföljning av 

kommunernas tillämpning av attefallsåtgärdena hanterar byggnadsnämnder i landets 

kommuner det på ett antal olika sätt. Den största andelen lämnar startbesked efter att 

huvudbyggnaden är färdigställd och slutbesked är utfärdat medan andra lämnar det 

samtidigt eller efter att huvudbyggnaden får sitt startbesked. Att lagar tolkas olika, främst i 

komplexa fall, är inget ovanligt men vad gäller i vilket skede startbesked ges kan inte anses 

vara en särskilt komplicerad fråga och borde inte variera beroende på var i landet du bor.  

 

4.5 Länsstyrelsens uppföljning gällande tillämpning av bygglovsbefriade 

åtgärder 

Länsstyrelsen gjorde en uppföljning för 2015 gällande tillämpning av bygglovsbefriade 

åtgärder där samtliga Sveriges kommuner hade möjlighet att besvara ett antal frågor. Där 

framkommer det bland annat att antalet tillsynsärenden som inkommit på grund av 

utebliven anmälan uppgår till totalt 79 stycken. Det totala antalet anmälningar för 

bygglovsbefriade åtgärder som inkommit till byggnadsnämnderna är ca 5 200. Av dessa 

ärenden bedömer kommunerna att totalt 317 st nya bostäder har tillkommit.  

 

I uppföljningen framgår det att enbart 3 stycken av de 46 svarande kommunerna har utökat 

lovplikten i detaljplan till att även gälla bygglovsbefriade åtgärder.  

 

Det framgår även att det sker en del diskussioner med byggherren innan startbesked kan 

meddelas. Det är främst frågor om varför och vilka handlingar som ska lämnas in och frågan 

om placering som är återkommande. Även frågor om planlösning och de tekniska 

egenskapskraven som ska uppfyllas för främst komplementbostadshus. Ungefär hälften av 

de svarande kommunerna har inte nekat ett startbesked för någon åtgärd. Orsaker i de 
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nekade fallen har främst gällt placering eller utformning som medfört att det krävs bygglov 

för åtgärden.  

 

5. Diskussion  

Regeringens syfte med ändringarna i PBL var främst att förenkla byggprocessen för den 

enskilde och minska bostadsbristen i landet. Av denna utredning har det inte gått att utläsa 

något som entydigt visat på att utfallet blev som önskat.  

 

5.1 Har byggnadsnämnderna fått en minskad arbetsbelastning? 

En av frågeställningarna inför arbetet med rapporten avsåg ett av regeringens mål med 

lagändringen, vilket är att avlasta kommunernas byggnadsnämnder. Det inkommer ett stort 

antal frågor om attefallsåtgärdena till kommuner vilket tyder på att reglerna är otydliga och 

svåra att förstå, men kanske även att information om dem är otillräcklig. Skillnaden på 

ansökan om bygglov, anmälan vid t.ex installation av eldstad och anmälan om 

bygglovsbefriad åtgärd är inte nog tydlig. Att särhålla dessa begrepp och vad de innebär har 

visat sig vara svårt, framförallt för den oerfarne byggaren skapar det förvirring. Det är även 

svårt för tjänstemän på kommunen att förklara dessa för byggherrar på ett tydligt sätt då 

begreppen är snarlika. Behovet av mer och tydligare vägledning för allmänheten verkar 

därför finnas. Även i kommuner efterfrågas bättre handledning där bland annat vägledande 

domar sammanställs. Detta för en mer samstämmig handläggning av anmälanärenden i 

landet.   

 

Det har visat sig att det är stora skillnader i hur byggnadsnämnderna i kommuner hanterar 

anmälan, bland annat när det gäller i vilket skede startbesked ges och vilka handlingar som 

begärs in. Att det är sådana skillnader i kommunernas bedömning skapar osäkerhet, både 

bland tjänstemän och byggherrar, och medför även en bristande rättssäkerhet. Det signalerar 

att det finns behov av förtydligande i lag eller rättspraxis som ger stöd till 

byggnadsnämnderna att göra en enhetlig bedömning av exempelvis när startbesked 

meddelas vid nybyggnation.  

 

Efter att insamling av information till den här rapporten var färdig så har det tagits fram en 

lathund för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder. Lathunden är framtagen av ett antal 

kommuner i samarbete med länsstyrelsen i Jönköpings län med syfte att skapa en mer 

likartad bedömning i hela landet. 

 

Det går inte att fastställa att byggnadsnämnderna har fått en minskad arbetsbelastning med 

lagändringen om attefallsåtgärder. Till viss del kan man till och med påstå att den har ökat 

då det är mycket frågor och missförstånd från allmänhetens sida. Det är lika mycket arbete 

som vid ett bygglovsärende vad gäller administration och bedömning, med undantag från 

eventuellt grannehörande och kontroll mot detaljplan. Till viss del har tillsynsärenden 

tillkommit på grund av att anmälan inte lämnats in, startbesked har inte inväntats eller 

grannar som är missnöjda över åtgärden. Enligt en ny dom från MÖD kan startbesked 

överklagas av granne med stöd av Europakonventionen i fall där möjligheten att använda 

sin egen fastighet blir påverkad på grund av betydande olägenhet från granne. Detta är en 
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direkt motsats till vad PBL anger om möjligheten till att överklaga startbesked. Om det 

kommer medföra att fler grannar överklagar startbesked har än inte visat sig men det kan 

inte uteslutas och kommer då även att öka arbetsbelastningen för de högre instanserna. 

 

En begränsning vid attefallsåtgärdena är placeringen, som måste vara 4,5 meter från 

fastighetgräns mot mark som i detaljplan är utpekad som allmän mark/naturmark eller gata.  

Denna bestämmelse ser både byggherren och byggnadsnämnder i många fall som 

svårmotiverad och obefogad, speciellt då en ”vanlig” granne har möjlighet att medge en 

närmare placering. Regeringen har uppmärksammat detta och Boverket har därför 

sammanställt en rapport med förslag på ändringar angående 4,5 meters-regeln. Det finns 

därför anledning att tro att det kan komma en lagändring i PBL om kommunens möjlighet 

att lämna medgivande.  

 

5.2 Har antalet bostäder ökat med de nya reglerna och har bostadsbristen för 

studenter/ungdomar påverkats?  

Hittills har man inte kunnat se att lagändringen har tillfört en så betydande mängd nya 

bostäder att det har påverkat bostadsbristen i landet. De krav som ställs enligt BBR om 

tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och 

miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning vid nyproduktion av 

fristående bostadshus gäller även för bygglovsbefriade komplementbostadshus och vid 

inredning av ytterligare bostad.  

 

Att utforma en byggnad med en byggnadsarea på 25 m2 som ska klara av att uppfylla alla 

dessa krav är en svårighet som kan bidra till att det inte uppförs som fristående bostäder i 

större utsträckning. För en enskild person kan den kostnad som tillkommer för att uppfylla 

alla BBRs krav verka avskräckande. Även vid inredning av ytterligare bostad kan det vara 

svårt att uppfylla kraven. Det ka n även gälla vid inredning av vind eller källare för en 

separat bostad, som inte vid byggnation är avsedd för det ändamålet. Det kan därför krävas 

stora ingrepp för att för att bl. a. uppnå de byggnadstekniska kraven.  

 

Flertalet använder idag sin möjlighet att uppföra en fristående komplementbyggnad som 

just ett komplement till bostadshuset. Som det räknas t.ex garage och förråd men även 

gäststuga. Även om det inte syns i statisk för hanterade ärenden kan det därför finnas ett 

stort mörkertal på studenter och ungdomar som flyttat ut från bostadshuset till familjens 

gäststuga och nyttjar det som eget boende. För gäststugor finns inga generella krav på vare 

sig ex. tillgänglighet eller brandskydd, då det inte är avsett att användas som ett fristående, 

permanent bostadshus.  

 

5.3 Påverkar de nya bygglovsbefriade åtgärdena utformningen av nya 

detaljplaner? 

Idag använder sig de flesta kommuner av de befintliga kulturmiljöprogram och liknande för 

att peka ut undantagna områden där bygglovsbefriade åtgärder inte får utföras.  
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Figur 6: Exempel byggrätt 100 m2 med avvikelse 

på 10 % och bygglovsbefriade åtgärder 

Figur 5: Exempel byggrätt 100 m2 med avvikelse 

på 10 %  

Det kan konstateras att den enskilde har fått större möjligheter att utföra byggnationer på sin 

fastighet i och med attefallsåtgärdena. Dessa åtgärder får strida mot planbestämmelserna för 

området vad gäller byggrätt och placering på tomten. Dessutom har byggnadsnämnden 

fortfarande möjlighet att bevilja bygglov för en liten avvikelse.  

 

Som exempel så kan en fastighet 

ha en byggrätt med en 

byggnadsarea på 100 m2 där det 

är prickad mark, dvs mark som 

inte får bebyggas enligt 

detaljplanen, 6 meter in på 

tomtmarken från 

fastighetsgränsen. En avvikelse 

som flertalet kommuner bedömer 

som liten är en överskriden 

byggrätt med 10 %, dvs 10 m2 i 

det här exemplet. Fastigheten får 

då bebyggas med totalt 110 m2 

samt en bygglovsbefriad 

friggebod på 15 m2 som får placeras 

4,5 meter från fastighetsgräns eller 

närmare om grannen godkänner 

det, trots den prickade marken. 

 

Med attefallsåtgärdena är det betydligt mer av tomtarean som får bebyggas. Utöver 

byggnadsarean på 110 m2 som  

beviljats som lite avvikelse från 

detaljplanen kan även en 

bygglovsbefriad tillbyggnad på 15 

m2 uppföras. Nu är 

huvudbyggnaden 125 m2, vilket är 

25 m2 större än vad byggrätten 

medger. På det tillkommer 

möjligheten med en bygglovsbefriad 

komplementbyggnad på 25 m2. 

Byggrätten blir då överskriden med 

totalt 50 m2, dvs 50 % i det här 

exemplet.  Då finns det även 

möjlighet att placera både 

tillbyggnaden och 

komplementbyggnaden på mark som 

man i detaljplanen har bedömt som 

olämplig att bebygga.  

 

I många av de äldre detaljplaner är det positivt att åtgärder får göras som avviker från 

bestämmelserna, som ofta är inaktuella. Eftersom kommunerna inte har kapacitet att göra 

om gamla planer har lagändringen till viss del minskat behovet att uppdatera dem.  



21 
 

Figur 7: Exempel byggrätt 200 m2 med avvikelse 

på 10 % och bygglovsbefriade åtgärder 

 

Genom arbetet med rapporten har det framkommit att ett fåtal kommuner tar hänsyn till de 

bygglovsbefriade åtgärdena vid utformning av nya detaljplaner. Dessa tas fram enligt 

aktuella förhållanden där det är allt vanligare med större byggrätter och där mark som inte 

får bebyggas ofta är utpekad av mer angelägna orsaker än i äldre planer. 

 

I ett sådant exempel kan byggrätten på en tomt vara ex 200 m2. Med den generella avvikelsen 

på 10 % och med samtliga bygglovsbefriade byggnader skulle den totala bebyggelsen uppgå 

till 275 m2, alltså så mycket som 75 m2 mer än byggrätten medger. 
  

För att få den utformning och 

karaktär som är tänkt med 

detaljplanen kan det därför vara 

av vikt att ange orsaker till 

bedömningar, exempelvis 

angående den prickade marken, 

och ta med i beaktning de 

åtgärder som får utföras emot 

planbestämmelserna. Detta för att 

byggnadsnämnderna ska få stöd i 

bedömningen vid prövning av 

bygglov och startbesked.  I 

förarbeten till lagändringen 

verkar den avvikelse från 

byggrätten som 

byggnadsnämnderna generellt 

tillåter inte vara beaktade i tillräcklig 

omfattning. Det framgår inte om syftet med de bygglovsbefriade åtgärderna är att ersätta 

denna ”vanliga avvikelse” eller om den även fortsättningsvis ska gälla som praxis. Det 

framkommer inte heller om någon annan bedömning ska ske vid detaljplaner som vunnit 

laga kraft efter att lagändringen om attefallsåtgärder antagits.    

 

Då det kan komma att ändringar i PBL som möjliggör för kommunen att lämna medgivande 

närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns mot allmän mark/gata kanske det inte längre 

kommer vara ett definitivt och säkert sätt att hindra/styra bebyggelse. Om det ändras 

kommer varje ärendes lämplighet för placering närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot 

allmän mark/gata få en utökad bedömning, vilket gör det än viktigare att det tydligt 

framkommer i detaljplanen om det finns direkta hinder emot placeringen.        
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6. Slutsatser  

 

De nya möjligheterna med bygglovsbefriade åtgärder har väckt stort intresse hos de enskilda 

byggarna. Då det finns brist på information har det även medfört att det inkommer ett stort 

antal frågor till byggnadsnämnderna och dess tjänstemän. Det kan därför inte anses att 

byggnadsnämnderna har fått en minskad arbetsbelastning utan istället har en ny typ av 

ärende att handlägga och hantera.  

 

Regeringen hade som ett av sina huvudsyften med lagändringen att avhjälpa bostadsbristen 

och skapa fler bostäder för främst studenter och unga. Det har inte blivit någon stor tillkomst 

av nya bostäder trots möjligheten att uppföra fristående komplementbostadshus och inreda 

en separat bostad i befintligt bostadshus utan bygglov.  

 

Enligt den undersökning som skickades ut till ett antal kommuner har det framkommit att 

flertalet av de detaljplaner som arbetas fram efter lagändringen inte utformas med hänsyn 

till de nya attefallsåtgärdena. Nya detaljplaner utformas ofta med en generös byggrätt som 

ger den enskilda fastighetsägarna stora möjligheter att bebygga sin tomt. Då 

attefallsåtgärdena inte beaktas i detaljplanprocessen kan det medföra att tomterna bebyggs 

betydligt mer än vad som bedömts som lämpligt vid planarbetet. Rutiner för att inarbeta det 

i detaljplanarbetet kan därför vara något som måste diskuteras ute i kommunerna.  
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Bilaga. Enkätundersökning 

 

1. Vem handlägger ärenden om anmälan av bygglovsbefriade åtgärder 

(attefallsärenden) i er kommun? 

Bygglovshandläggare ☐ Byggnadsinspektör ☐ Arkitekt ☐  

Annan personal ☐ 

               

2. Hur många attefallsärenden har ni hittills hanterat? 

Antal:___________________________________________________________________ 

 

3. Hur många ärenden av dessa är komplementsbostadshus? 

Antal:___________________________________________________________________ 

 

4. Har möjligheten att bygga komplementsbostadshus påverkat bostadsbristen i er 

kommun? 

Ja ☐ Nej ☐Vet ej ☐ 

Kommentar:_____________________________________________________________ 

5. Har komplementbostadshus uppförts i er kommun med syfte att tillhandahålla 

studenter med bostad? 

Ja ☐ Nej ☐Vet ej ☐ 

Kommentar:______________________________________________________________ 

 

6. Har antalet tillsynsärenden/klagomål ökat pga att fler åtgärder nu är 

bygglovsbefriade?  

Ja ☐ Nej ☐Vet ej ☐ 

Kommentar:______________________________________________________________ 

 

7. Påverkar attefallsreglerna utformningen av nya detaljplaner (byggrätt, utökning 

av krav på bygglov etc.)?    

Ja ☐ Nej ☐Vet ej ☐ 

Kommentar:_______________________________________________ 

 

8.  Har ni någon övrig kommentar eller synpunkt angående lagändringen?   
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