
Sydnärkes 
Byggförvaltning
Laxå  •  Askersund  •  Lekeberg

LEKTION 5: 
HJÄLP OSS slippa ge dig böter!

Ove Sahl är förvaltningschef för Sydnärkes Byggförvaltning. I detta 
nummer informerar han om hur du undviker böter.

Ny besöksadress: 
Lilla Bergsgatan 12, Askersund

Nya byggnadsaktionsavgifter gör 
det mycket dyrt att glömma start-
beskedet när du ska bygga . (PBF 
kap 9 Plan- och byggförordningen 
2011:338)

När du ska börja bygga räcker det inte 
med bara bygglov. Byggnämnden måste 
först utfärda ett startbesked. Om du bör-
jar bygga innan du fått ett startbesked 
riskerar du höga böter. 

Sydnärkes Byggförvaltning har på 
senare tid fått handlägga många ärenden 
som handlar om böter, så kallade sank-
tionsavgifter. Vi på byggförvaltningen ser 
helst att vi slipper att hantera ärenden 
där vi enligt lag är tvungna att utdöma 
sanktioner. 

Läs noga vad som står i beslutet om 
bygglov! 

Så här kan ett beslut se ut: 
1. Bygglov beviljas enligt PBL kap 9 

§ 31.
2. Kontrollansvarig enligt PBL kap 10 

§§ 9–13 godkänns.

3. Innan startbesked enligt PBL kap 10 
§§ 23–25 beviljas, skall tekniskt samråd 
enligt PBL kap 10 § 14 utföras.

4. Kontrollplan enligt PBL kap 10 §§ 6–8 
skall inlämnas och fastställas av bygg-
nämnden.

Det är mycket viktigt att du kontrollerar 
om startbesked redan har beviljats, eller 
om det ska föregås av ett så kallat tekniskt 
samråd innan det kan beviljas. Vid ett tek-
niskt samråd diskuteras bland annat vilken 
kontroll som behöver finnas för att uppnå de 
minimikrav som samhället ställer. Inte förrän 
du är säker på att du har ett startbesked kan 
du börja bygga.

Att bygga utan start-be-
sked kan bli dyrt
Om det du ska bygga är mindre än 150 m2 är 
sanktionsavgiften 22 250 kronor. När det är 
större än 150 m2 är avgiften 44 500 kronor.

Att börja bygga en stor byggnad (1200 
m2) utan startbesked kostar cirka 1 379 500 
kronor.

Att riva utan startbesked kan också bli 
dyrt. Rivning utan startbesked då det 
som ska rivas är mindre än 150 m2 kostar 
22 250 kronor. När det är större än 150 
m2 är sanktionsavgiften 44 500 kronor.

Bygga pool?
Att inte söka bygglov för olika byggåtgär-
der kan också innebära höga böter. Du 
behöver bland annat söka bygglov för 
tillbyggnad av bostadshus. Om du utan 
bygglov bygger en altan eller ett uterum 
på cirka 30 m2 kan böterna bli så höga 
som 55 000 kronor. I undantags fall ford-
ras det bygglov för pool. Kontakta bygg-
nämnden innan byggnationen påbörjas.

Mer information hittar du på vår 
hemsida: www.sydnarkebygg.se


