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Sydnärkes 
Byggförvaltning
Laxå  •  Askersund  •  Lekeberg

LEKTION 2: 
BYGGA UTANFÖR DETALJPLAN OCH 
SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

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

Du behöver inte 
bygglov…
… vid mindre tillbyggnader av bostads-
hus. Tillbyggnad får vara högst 50 % av 
ursprungsbyggnaden dock max 30 m2.

... för 1 st komplementbyggnad på max 
50 m2 i omedelbar närhet av en- och 
tvåbostadshus. Får inte dominera över 
det ursprungliga huset. Regeln gäller 
för kommunerna Askersund, Lekeberg 
och Laxå.

… för murar och plank i omedelbar 
närhet av bostadshuset. Bygger du 
närmare gränsen än 4,5 meter måste 
berörda grannar medge det. Upprätta 
skriftligt grannintyg. Nekar grann-
arna får byggnämnden avgöra genom 
att du ansöker om bygglov.

Häckar och trädäck får placeras i tomt-
gräns men ej påverka trafiksäkerheten. 
Trädäck får inte utgöra taket till ett 
nytt förrådsutrymme. Detta gäller 
både på landet och i detaljplanelagda 
områden.

Sammanhållen bebyggelse är be-
byggelse på tomter som gränsar till 
varandra eller bara åtskiljs av väg, gata 
eller parkmark. Här krävs bygglov. 
Kontakta byggnämnden vid osäkerhet.

Strandskydd
Strandskydd är en lag som stärker alle-
mansrätten vid vatten. Syftet är att alla 
ska kunna komma ner till stranden och 
inte bara den som äger mark. Strandskyd-
det omfattar alla land- och vattenområ-
den vid sjöar och vattendrag inom 100 
meter från strandlinjen vid normalt med-
elvattenstånd. I känsliga områden kan 
utökat strandskydd gälla. Skagern och 
Unden har utökat strandskydd till 200 m.

Du får inte uppföra nya byggnader 
eller ändra användningen av befint-
liga byggnader inom strandskyddet. 
En fiskebod får inte bli sommarstuga. 
Anläggningar och anordningar som 
hindrar allmänheten att beträda området 
får inte byggas inom strandskyddet, t.ex. 
campingplatser, bryggor, planteringar och 
staket.

Dispens från strandskyddet
Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för 
att bygga, göra anordningar eller ändra i 
ett strandskyddsområde. När bygglov inte 
är ett krav kan du ändå behöva strand-
skyddsdispens. Det gäller till exempel vid 
uppförande av en friggebod. Grundregeln 
är att alla ändringar inom strandskyddat 
område kräver dispens.

I anslutning till huvudbyggnad får 
komplementsbyggnader samt frigge-
bodar och växthus uppföras, men här 
finns tydliga regler för storlek, place-
ring och avstånd. Kontakta oss! Läs mer 
om strandskyddsdispens och vatten-
verksamheter i nästa Bo i Askersund.

Skyltar
Skyltar inom detaljplanelagt område 
fordrar alltid bygglov. I Askersunds 
stadskärna finns ett skyltprogram. Vid 
ändring av text eller byte av skylt ska 
byggnämnden kontaktas så utform-
ningen följer skyltprogrammet. På 
landet och längs vägar får inga skyltar 
sättas upp utan tillstånd från länssty-
relsen. Detta gäller även skyltar som 
t.ex. privat mark.

Undvik att sätta upp ”skyltar” utan 
bygglov så slipper ni och vi mycket 
besvär. 

Skyltar
Exempel på byggsanktionsavgifter PBF kap 
9 (Plan- och byggförordningen 2011:338).

Max 5m2 = 0,125 x 44 000 = 5500 kr
5–20 m2 = 0,5 x 44 000 = 22 000 kr
Över 20 m2 = 0,75 x 44 000 = 33 000 kr

Nästa nummer: Strandskydd, Anmälan,  
Förhandsbesked, Tidsbegränsat bygglov och 
häckar vid gatukorsningar.

Ny besöksadress: 
Lilla Bergsgatan 12, Askersund


