Attefa
allshus occh andra nya
bygglo
ovbefriad
de åtgärd
der
Från och med den 2 ju
uli 2014 gällerr vissa
ngar i plan‐ occh bygglagen vilket innebä r
förändrin
att det in
nte krävs byggglov för att uttföra vissa
åtgärder.. Men i det fle
esta fall krävss en anmälan
till komm
munen och staartbesked innan byggstart..






An
nmälan till kom
mmunen och beslut om
staartbesked kräävs för komple
ementbyggnadd
påå 25 kvadratm
meder, det så kallade
k
Atttefallshuset, tillbyggnad
t
på
å befintligt huus
med 15 kvadrattmeter samt inreda
yttterligare en bostad.
En
nligt den nya lagen får du byygga två
takkupor på ditt enbostadshu
us utan byggloov
elller anmälan.
Byygglov krävs dock alltid om ditt hus är enn
ku
ulturhistorisk värdefull
v
bygggnad.

Änd
dringarr i plan‐‐
occh byggglagen
2 juli 22014
meter i varje
byygga maximalt 7,5 kvadratm
vååningsplan.
Näär du utnyttjat dina 15 kvaddratmeter kan
n du inte
gö
öra ytterligare
e tillbyggnade r utan bygglov. Tänk
påå att:


Komplem
mentbyggnad på 25 kvadratmeter –
Attefallsh
huset
Du får byygga en eller fllera komplem
mentbyggnadeer
om totaltt 25 kvadratm
meter byggnadsarea i
omedelbaar närhet till ett
e befintligt en‐
e eller
tvåbostad
dshus utan byygglov. Byggna
aden får
användass som till exem
mpel permane
entbostadshuss
(kallas dåå komplementtbostadshus), eller garage,
förråd, gääststuga eller liknande (kalllas då
komplem
mentbyggnad).. Tänk på att:






Byyggnaden måsste placeras 4,,5 meter från
tomtgräns annaars krävs att grannarna
go
odkänner. OM
M byggnaden placeras
p
näärmare gata, väg,
v park ellerr allmän plats
krävs dock alltid
d bygglov.
v
maximaltt 4 meter i
Byyggnaden får vara
no
ockhöjd, det vill
v säga till höggsta nivån på
taket.
nmälan och sttartbesked krä
ävs innan
An
byyggstart.

Tillbyggn
nad på 15 kvad
dratmeter
Du får byygga till ett en‐ eller tvåbosttadshus (men
inte ett komplementbo
ostadshus) me
ed 15
kvadratm
meter bruttoarrea. Du kan vä
älja att göra
tillbyggnaaden i två vån
ningar och då till
t exempel



den måsta pla ceras 4,5 metter från
Byggnad
tomtgränsen annars kkrävs grannarnas
nande. OM tilllbyggnaden placeras
godkänn
närmare
e gata, väg, paark eller allmä
än plats
krävs do
ock alltid byggglov. Tillbyggnaden får
inte vara
a högre än noockhöjden, dett vill säga
högsta nivån
n
på takett, på bostadsh
huset.
Anmälan
n och startbessked krävs inn
nan
byggstarrt.

In
nreda ytterliga
are en bostadd i ett enbosta
adshus
Du
u får inreda yttterligare en bbostad i ett
en
nbostadshus (men inte i ettt tvåbostadshus eller
ko
omplementbo
ostadshus) utaan bygglov. Tä
änk på att:


Anmälan
n och startbessked krävs inn
nan
byggstarrt.

Hö
ögst två takku
upor
Du
u får bygga två takkupor påå ett en‐ eller
tvvåbostadshus som inte redaan har takkupor. Den
saammanlagda bredden
b
på taakkuporna får vara
hö
ögst hälften av längden på ttaket mätt frå
ån gavel
tilll gavel. Takku
uporna får intee påverka den
n bärande
ko
onstruktionen. Du kan inte göra takkupo
or på ditt
ko
omplementbo
ostadshus elleer på någon an
nnan
fristående komplementbygggnad som gara
age eller
k på att:
gääststuga. Tänk




An
nmälan och sttartbesked krä
ävs inte för
byygglovsbefriad
de takkupor.
Du
u måste själv kontrollera
k
attt takkuporna
du
u tänker byggaa uppfyller kra
av på
byygglovfrihet occh att huset in
nte är en
ku
ulturhistoriskt värdefull bygggnad.

ärdefull
Bygglov kkrävs vid kulturhistorisk vä
bebyggellse
Även om det du vill bygga följer bestämmelsernaa
å
krävss det ändå
om bygglovbefriande åtgärder
n:
bygglov fför fastigheten




Om
m byggnaden är särskilt värrdefull ur
hisstorisk, kulturrhistorisk, miljjömässig ellerr
ko
onstnärlig synp
punkt eller inggår i sådant
om
mråde. Kontakkta kommune
en för att
ko
ontrollera om din fastighet är en värdefuull
byyggnad.
Om
m komplemen
ntbostadshuse
et,
tillbyggnaden eller byggnade
en där
yttterligare bostad ska inredas ligger inom
elller i anslutning till en flygplats eller ett
övvnings‐ och skjjutfällt som är av riksintressse
för totalförsvaret enligt bestä
ämmelser i
miljöbalken.



Om kom
mmunen i en ddetaljplan krävver
bygglov för den aktueella åtgärden.

4,,5 meter från tomtgräns
Ko
omplementby
yggnaden/kom
mplementbosttads‐
hu
uset eller tillbyggnaden mååste placeras minst
m
4,5

meter
m
från grän
ns mot gata, vväg, park ellerr allmän
plats. Du kan placera byggnaaden närmare
e än 4,5
meter
m
från grän
nsen mot en ggranne om den
grrannen godkänner placeringgen. Du ska i så fall

skkicka med ett skriftligt kodkkännande från
n granne
näär du gör din anmälan.
a
Om det är fler än en
pe
erson som äge
er en grannfasstighet måste
e alla
äggarna skriva på.
An
nmälan, startbesked och aavgifter
Du
u måste göra en anmälan ttill byggnadsnä
ämnden
innan du börjarr bygga. En annmälan ska inn
nehålla en
nsökan om anmälningsplikttig åtgärd sam
mt
an
rittningar, kontrrollplan och teekniska handliingar
be
eroende på va
ad du ska byggga. Vi tar ut en avgift
fö
ör startbeskedet. Om du byggger nytt på tomten
t
kaan det också tillkomma avggifter för utstakning

och lägeskontroll*. Om du börjar bygga utan att ha
fått ett startbesked kan du drabbas av en
sanktionsavgift.
De regler som gäller för åtgärder som sedan
tidigare är bygglovbefriade, till exempel en
friggebod, fortsätter att gälla även i fortsättningen.

