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Sydnärkes 
Byggförvaltning
Laxå  •  Askersund  •  Lekeberg

Inom 3,6 meter från bostadshuset får 
du utan bygglov anordna en skyddad 
uteplats med en mur eller ett plank. 
Muren eller planket får inte vara 
högre än 1,8 meter och inte placeras 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får också utan bygglov anordna 
skärmtak över uteplatser, altaner, 
balkonger eller entréer om skärmtaken 
tillsammans inte är större än 15 m2.

I bostadshusets omedelbara närhet 
får du utan bygglov sätta upp en eller 
flera fristående friggebodar, som alltså 
inte får sitta ihop med någon annan 
byggnad. Den sammanlagda byggnad-
sarean får inte överstiga 15 m2. Höjden 
på friggeboden får vara maximalt 3 
meter från nock till mark och bygg-
naden får inte placeras närmare 
tomtgränsen än 4,5 meter. Placering 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter 
fordrar grannintyg men inte bygglov.

Friggeboden får ställas på mark 
som inte får bebyggas (så kallad prick-
mark).

Inom ett område med detaljplan 
får du placera ett staket i tomtgräns 
men höjden på staketet får inte 
överstiga 1,2 meter. Tänk på att mur 
och plank inte får placeras närmare 
tomtgräns än 4,5 meter samt fordrar 
bygglov! 

Inom ett område med detaljplan 
får du utan bygglov måla om, byta fa-
sadbeklädnad eller byta taktäcknings-
material på en- och tvåbostadshus om 

LEKTION 1: 
VAD KAN DU BYGGA UTAN BYGGLOV?

Straffavgifter vid svartbygge

När du vill bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra på en byggnad eller 
anläggning behöver du ett bygglov. Oftast fattas beslut om bygglov av kom-
munen, men i vissa fall kan även andra myndigheter vara inblandade. Vid 
beslutet bedömer man lämpligheten och vilka effekter projektet får på omgiv-
ningen. Man tittar även på aspekter som motstridiga intressen, långsiktighet, 
samordning av resurser, insyn och tidsåtgång. En tydlig och förutsägbar 
process för bygglovsansökan är en god förutsättning för att hitta en 
så bra lösning som möjligt för alla inblandade.

åtgärden inte ändrar bygg-
nadens eller områdets 
karaktär väsentligt. 

Nästa num-
mer kommer att 
handla om att 
bygga utanför 
detaljplan och 
sammanhållen 
bebyggelse, skyltar och 
strandskydd.

OBS! Tänk på att kommersiella 
fastigheter alltid fordrar bygglov för 
ovanstående åtgärder.

Undvik att göra så kallade ”svartbyggen” så slipper både ni och vi mycket 
besvär! Här följer exempel på nationella straffavgifter (Plan- och byggförord-
ningen 2011:338, kap 9).

• För en byggnad som är högst 15 m2, typ 
friggebod som tex. placeras fel. 
9 kap § 6

0,25 x ett prisbasbelopp
0,25 x 44 000 = 11 000 kr 

• För ett uterum, högst 15 m2, anses som 
tillbyggnad.
9 kap § 7

0,25 x ett prisbasbelopp
0,25 x 44 000 = 11 000 kr  

• Inglasning av uterum enligt ovan, 15 m2, 
anses som tillbyggnad.
9 kap § 8 pkt 3

0,125 x ett prisbasbelopp
0,125 x 44 000 = 5500 kr

• Tillbyggnad av bostadshus, typ altan/
uterum på 30 m2.
9 kap 7 § pkt 1

0,5 x prisbasbelopp samt ett tillägg av 0,025 
prisbasbelopp x 30 m2

0,5 x 44 000 + 0,025 x 44 000 x 30 = 55 000 kr

• Nybyggnad av komplementbyggnad/
garage, 50 m2.
9 kap 6 § pkt 2

0,35 x prisbasbelopp samt ett tillägg av 0,025 
prisbasbelopp x 50 m2

0,35 x 44 000 + 0,025 x 44 000 x 50= 70 400 kr

bygglovsskola
OVE  SAHLS

Ove Sahl är förvaltningschef för Sydnärkes Byggförvaltning. I nummer 
1–4 2012 informerar han om vad som gäller när du vill bygga.
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