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Sydnärkes 
Byggförvaltning
Laxå  •  Askersund  •  Lekeberg

LEKTION 3: 
TIDSBEGRÄNSNING, DISPENS OCH HÄCKAR

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

Ny besöksadress: 
Lilla Bergsgatan 12, Askersund
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Tidsbegränsat bygglov 
Du kan söka ett tidsbegränsat bygglov 
för en byggnad som inte uppfyller alla 
krav som ett bygglov ställer. Tidsbe-
gränsat bygglov ges för högst fem år och 
kan därefter förlängas med max fem år 
(sammanlagt 10 år). Om det tidsbegrän-
sade bygglovet ska användas för ända-
mål av säsongskaraktär, exempelvis en 
sommarkiosk som återkommer under 
två eller flera år i följd, får den åter stäl-
las på plats utan prövning, om det sker 
inom ett år från det att den togs bort.

Förhandsbesked
Syftet med ett förhandsbevis är att du 
som planerar ett byggnadsprojekt kan 
få ett tidigt svar om möjligheten att 
få bygglov. Ofta gäller det obebyggda 
fastigheter utanför detaljplanen. För-
handsbesked kan också vara en god idé 
om du vill avstycka en tomt.

Förhandsbesked medför alltid en 
kostnad för den sökande. En prövning 
görs och beslutet postas till dig. Ansö-
kan om bygglov ska göras inom två år, 
annars förfaller förhandsbeskedet.

Strandskyddsdispens
Grundregeln är att alla ändringar inom 
strandskyddat område kräver dispens. 
Särskilda skäl för dispens kan vara om 
området där du önskar bygga:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.
2. genom annan exploatering och 
är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen.
3. behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utan-
för området.

4. behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området.
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett annat mycket angeläget intresse.

Komplementbyggnad
I Örebro län får komplementbyggnader, 
ex. vis. en friggebod, uppföras mel-
lan huvudbyggnad och strandlinje om 
avståndet mellan de båda byggnaderna 
inte överstiger 15 m, samt att avstån-
det till strandlinjen minst är 25 m. Vid 
byggnader som överstiger 15 m2 ska alltid 
byggnadsnämnden kontaktas för utred-
ning om bygglovsplikt. 

Växtlighet i tomtgräns
Som tomtägare är du skyldig att hålla 
sikten fri i gatukorsningar och utfarter. 
Byggnämnden har rätt att uppmana och 
förelägga tomtägaren att inom viss tid 
åtgärda det som skymmer sikten.

Hörntomter
Det ska vara fri sikt i varje gatukorsning 
på en sträcka av 10 m åt varje håll. Inom 
detta område får inte häck, buskar, staket, 
mur eller motsvarande vara högre än 80 
cm över körbanan. Där gångbana eller cy-
kelbana korsar gatan gäller samma mått 
som vid gatukorsning.

Tomtutfarter
Det ska vara fri sikt på en sträcka av 2,5 
m åt varje håll från utfarten och 2,5 m 
in på utfarten från inre gatu- eller trot-
toarkant. Inom detta område får inte 
häck, buskar, staket eller motsvarande 
vara högre än 80 cm över körbanan.

Tomt intill gata
Träd och buskar får inte inkräkta på 
bredden av gång-, cykel- eller körbana. 
Växtligheten får heller inte hänga ned 
så att sikten skyms. För gångbana ska 
den fria höjden vara minst 2,5 m, för 
gång- och cykelbana 3,5 m, och för 
körbana 4,5 m. 

Nästa nummer:  Exempel på bygglovs-
kostnader m.m.


