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Förord 
Denna studie är utförd av Tove Engblom och Lisa Gunnarsson, studenter vid 
Lantmäteriingenjörsprogrammet Högskolan Väst. Efter tre intensiva och lärorika år avslutar 
vi våra studier med detta examensarbete. Ämnet som vi valt ligger oss varmt om hjärtat. 
Arbetet i studien har gjorts med lika stort engagemang av båda författarna. 

Vi vill tacka de som ställt upp på intervjuer och svarat på enkätundersökningen. Utan dem 
hade detta examensarbete inte varit möjligt. Ett särskilt tack till vår handledare Ulf Jensen 
som har kommit med bra vägledning och stöttning. Tack till våra lärare Marianne Carlbring 
och Ulf Ernstson för goda råd och nya infallsvinklar. Men framför allt vill vi rikta ett stort 
tack till familj och vänner som stöttat under hela studietiden och möjliggjort för vår examen.  

 

Trollhättan, juni 2018 

Tove Engblom & Lisa Gunnarsson 
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Lovet på landet  

Sammanfattning 
När äldre plan- och bygglagen, ÄPBL ersattes år 2011 av dagens plan- och bygglag, PBL fick 
paragrafen gällande bygglovsbefriade åtgärder några språkliga uppdateringar. Ändringarna 
var avsedda att förenkla och uppdatera tolkningen. Några ändringar i hur bygglovsbefrielsen 
på glesbygden ska bedömas var ej avsedda. Denna studie granskar ett flertal av Sveriges 
kommuners tolkning av bygglovsbefrielsen enligt 9 kap. 6 § PBL. Granskningen gjordes via 
en enkätundersökning, resultaten jämfördes och sammanställdes. För att kunna avgöra 
huruvida kommunerna gjort en korrekt bedömning har studien även gjort en grundlig 
juridisk granskning av lagtext och förarbeten. 

9 kap. 6 § PBL är en komplicerad paragraf och kan inte tolkas utan att läsa förarbetena. 
Tyvärr räcker det inte med att läsa propositionerna till PBL. Även de förarbeten som finns 
till ÄPBL måste läsas för att förstå innebörden. Paragrafen har sedan 1987 genomgått flertalet 
uppdateringar, därav är informationen utspridd. 

Bygglovsbefrielsen i denna paragraf riktar sig till fastighetsägare till en- och tvåbostadshus på 
glesbygden som vill uppföra en liten tillbyggnad eller komplementbyggnad i omedelbar 
närhet till bostadshuset. Kravet är att det på fastigheten finns ett bostadshus och att 
byggnaderna ska vara ett komplement som inte dominerar över bostadshuset. 
Fastighetsägaren behöver inte anmäla eller rådfråga byggnadsnämnden utan ska själv kunna 
bedöma om reglerna går att tillämpa. 

Att gemene man, utan juridiska förkunskaper ska kunna tolka en komplicerad paragraf är 
bekymmersamt. Konsekvenserna av en felbedömning är kostsamma. Tyvärr finns inte 
mycket till vägledning att få av kommunerna, då resultatet av enkätundersökningen visat att 
nästan alla byggnadsnämnder gör en felaktig bedömning av paragrafen. 

Studien belyser problematiken med att överlåta tolkningen av en komplicerad paragraf till 
fastighetsägarna. Att kommunerna sätter egna bestämmelser kring tolkningen av paragrafen 
utan uppsikt från överordnad myndighet gör inte problemen färre. Slutsatsen för denna 
studie resulterar i att bättre vägledning och hårdare krav på kommunerna måste införas för 
att inte lägga över för stort ansvar på de enskilda.  
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Permits in the countryside  

Abstract 
When the older planning and building act was replaced in 2011 by todays planning and 
building act, the paragraph regulating permits exempt buildings actions received some 
linguistic updates. The updates where intended to simplify and update the interpretation. 
Any changes in the countryside in how this was supposed to be interpreted was not intended. 
This thesis examines how multiple Swedish municipalities interpret the permits exempt 
buildings according to 9 chap. 6 § planning and building act. The examination was done with 
a survey sent to all Swedish municipalities, which was then put together and the results where 
compared.  To be able to decide if the municipalities have been making correct 
interpretations this thesis have also made a thorough legal examination of the law and 
preliminary work.  

9 chap. 6 § planning and building act is a complicated paragraph and cannot be interpreted 
without reading the preparatory work. Unfortunately, just reading the propositions to the 
planning and building act is not enough. The preparatory work for older planning and 
building act must also be read to fully grasp the meaning of the law. The paragraph has gone 
through multiple updates since 1987, therefor the information has been spread out.  

The permits exempt buildings in this paragraph is aimed at property owners owning houses 
with one or two families in the countryside that want to erect a small extension for the house 
or a complimentary building adjacent to the main building. The condition is that there is a 
house on the property and that the building is of a complementary nature to not dominate 
over the actual main house. The property owner does not need to report to or consult with 
the municipality but is rather supposed to judge if the rules are applicable for them self.  

That the average citizen, without basic legal education, is supposed to be able to interpret a 
complicated paragraph like this is troublesome. The consequence of a misjudgement is 
expensive. Unfortunately, there is not a lot of guidance to be had from the municipalities 
since our survey shows that almost all Building Department are making incorrect decisions 
based on interpreting the paragraph incorrectly.  

This thesis shines a light on the problem with assigning a complicated paragraph to be 
interpreted by the property owners. Furthermore, allowing the municipalities to make their 
own regulations regarding the interpretation of the law, without accountability to superior 
government agencies does not make the problems fewer. Our conclusion with this thesis 
results in that better guidance and stricter demands on the municipalities must be enacted to 
not place too big of a responsibility on the individual citizen.
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1 Inledning 
Vilka krav på bygglov ska ställs på glesbygden1? Ska kommunerna ha rätt att ställa samma 
krav inom städer som på glesbygden? Är det viktigt att Sveriges kommuner har samma 
bedömningskriterier eller ska bygglovsplikten variera beroende på vilken kommun som 
fastigheten tillhör?  

Grunden i bygglovsprövningen är att pröva om det finns allmänna intressen eller grannar 
som inte stöder byggnationen. Om allmänt intresse saknas och grannar inte berörs, vad har 
kommunen då för giltigt skäl att pröva tillbyggnader och komplementbyggnader på 
glesbygden? 

Under våra tre år på lantmäteriingenjörsprogrammet på Högskolan Väst har vi utbildats inom 
olika samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen, störst fokus har lagts på lagstiftningen inom 
detaljplan. Vad som gäller utanför detaljplan diskuteras inte lika ofta. Inom detaljplan och 
tätbebyggelse ställs generellt hårdare krav jämfört med utanför. Hade det funnits samma 
behov av krav på glesbygden hade inte detaljplaner funnits, alternativt hade all mark behövts 
detaljplaneläggas. Vi vill med detta påstå att lagstiftningen inte avser att reglera bebyggelsen 
på glesbygden lika hårt som inom detaljplan. Det ska vara friare att få förfoga över sin 
fastighet på glesbygden där det allmänna intresset till vissa delar inte är lika starkt. Notera 
dock att annan lagstiftning som reglerar allmänna intressen, exempelvis kulturmiljö, 
riksintressen, biotopskydd och strandskydd, inte har någon friare lagstiftning för vad som 
gäller utanför detaljplan.   

I PBL är det inte ovanligt att stöta på svårtolkade begrepp som inte är enkla att tyda utan att 
se dem i ett större sammanhang. Det tackar vi för; utan den förkärlek som PBL har till 
svårtolkade begrepp hade denna studie inte varit aktuellt. 

1.1 Problembeskrivning 
I många avseenden är PBL en komplicerad lagstiftning som lämnar mycket för läsaren att 
tolka. Utvecklingen av dagens PBL är lång och ändringarna sedan lagen trädde i kraft är 
många. Från det att PBL trädde ikraft fram till i år, 2018, har 261 paragrafjusteringar gjorts i 
33 PBL-ändringar.2 PBL är minst sagt en händelserik lagstiftning.  

Vi har valt i denna studie att rikta in oss främst på utvecklingen av en specifik paragraf. 
Paragrafen återfinns i 9 kap. 6 § PBL och berör bygglovsbefriade åtgärder på glesbygden. 
Paragrafens lydelse finner ni i avsnitt 3.2, se nedan. Den största problematiken anser vi är att 
paragrafen är riktad mot gemene man3, men är inte anpassad därefter. För att kunna förstå 
hur paragrafen ska läsas krävs juridiska förkunskaper. För att sen kunna tolka den krävs det 

                                                 
1 Glesbygd, med glesbygd menar vi i denna studie, områden som inte är detaljplanelagda eller 
omfattas av tätbebyggelse.  
2 Regeringskansliets författningsregister  
3 Gemene man, med det menar vi en helt vanlig fastighetsägare som inte nödvändigtvis besitter 
några förkunskaper inom ämnet.  
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många sidor inläsning av förarbeten, som i alla fall vi förutsätter, att en helt vanlig 
fastighetsägare inte har möjlighet att sätta sig in i. Framför allt kan inte det ha varit 
lagstiftarens syfte. En fastighetsägare som bor på glesbygden och som har för avsikt att 
uppföra en byggnad kontaktar vanligen kommunen för rådgivning. Bygglovshandläggare, 
byggnadsnämnden eller annan behörig tjänsteman ska vägleda fastighetsägaren och förklara 
för denna hur fastigheten förhåller sig till de olika kraven i PBL. Men hur ska fastighetsägaren 
kunna avgöra om den informationen som kommunen ger stämmer överens med 
lagstiftningen?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att sammanställa den vägledning som finns gällande 9 kap. 6 § 
PBL. Ambitionen med denna studie är att generera en ökad förståelse för hur paragrafen ska 
tolkas, men även belysa de risker som finns med de tolkningsfriheter som paragrafen medger.  

I studien besvaras följande frågor:  
 

- Hur ska 9 kap. 6 § PBL tillämpas enligt gällande rätt? 

- Hur tolkas 9 kap. 6 § PBL av Sveriges kommuner? 

- Hur har 9 kap. 6 § PBL utvecklats över tid?  

1.3 Avgränsningar 
Med denna studie vill vi utreda samtliga begrepp, definitioner och avsikter som berör 9 kap. 
6 § PBL. Studien berör dock inte åtgärder såsom murar och plank. Vad gäller definitionen 
sammanhållen bebyggelse, 1 kap. 4 § PBL, läggs fokus på definitionens innebörd i relation 
till bygglov och inga andra sammanhang i PBL. Vi vill också förtydliga att med 
komplementbyggnad avses inte komplementbostadshus som berörs av 9 kap. 4 a § PBL, 
vilket vi inte behandlar i denna studie. Vi vill poängtera att det finns annan lagstiftning som 
reglerar om en byggnad får uppföras eller inte, exempelvis miljöbalken och kulturmiljölagen. 
Dessa lagar berör vi inte i denna studie. 

1.4 Tidigare studier inom området 
Det har sedan tidigare gjorts ett examensarbete inom samma ämne.4 Det examensarbetet 
undersökte ändringen från samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse när PBL trädde 
i kraft 2011. Förutom en sparsam granskning av förarbeten, gjordes ett fåtal 
enkätundersökningar och några intervjuer. Ett allt för stort fokus lades på legaldefinitionen 
sammanhållen bebyggelse som, utan tillägget i 9 kap. 6 § PBL, inte går att jämföra med samlad 
bebyggelse. Examensarbetet berör inte några andra begrepp inom 9 kap. 6 § PBL. Andra 
examensarbeten som berör 9 kap. 6 § PBL har vi ej funnit.  
  
                                                 
4 Hallblad, Oklarheter i bygglovsplikten på landsbygden.  
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras de metoder som vi har använt oss av i denna studie och hur de har 
påverkat varandra. Huvuddelen i studien har genomförts med en traditionell juridisk metod, 
även kallad för en rättsdogmatisk metod.5 Parallellt med den rättsdogmatiska metoden har 
en rättssociologisk metod gjorts.6  Enkätundersökningar7 8 och intervjuer9 har arbetats fram 
samt genomförts. 

Innan denna studie påbörjades hade vi i egenskap som fastighetsägare börjat undersöka hur 
kommunerna ställer sig kring bygglovsbefriade åtgärder på glesbygden. På grund av att 
kommunerna gav olika svar väcktes en teori. Vi förmodar att olikheterna kring bedömningen 
för bygglovsplikt på glesbygden skiljer sig åt över hela landet. Denna hypotes blev motivet 
till varför vi med en enkätundersökning valde att undersöka fler kommuners tolkningar av 9 
kap. 6 § PBL. För att kunna formulera en bra enkätundersökning med relevanta frågor var 
vi först tvungna att göra en översiktlig juridisk analys av ämnet, för att kunna förstå hur 
kärnfrågorna skulle formuleras.  

Då den första juridiska analysen gav fler frågor än svar resulterade det till en betydligt mer 
omfattande granskning av materialet. Vi kan med figur 1 nedan illustrera hur 
metodprocesserna har fortlöpt genom arbetets gång. De rättsdogmatiska och 
rättssociologiska metoderna har pågått samtidigt och resulterat i denna studie. Studien håller 
en juridisk nivå såväl i undersökningar och i text.10 

                                                 
5 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära. 
6 Hydén, Rättssociologi som Rättsvetenskap. 
7 Wärneryd, Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter.  
8 Persson, Frågor och svar– om frågekonstruktion i enkät och intervjuundersökningar. 
9 Esaiason m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
10 Jensen m.fl., Att skriva juridik.  

Rättsdogmatisk
metod

Överskådlig 
inläsning

Material-
insamling

Material-
sammanställning

Rättssociologisk
metod

Enkät-
formulering

Enkät-
insamling

Enkät-
sammanställning

Examens 
arbete 

Figur 1. Med denna figur kan vi se hur de båda metoderna utvecklats var för sig och tillsammans. Resultatet av båda 
metoderna är två viktiga grundstenar i denna studie. 
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2.1 Validitet och reliabilitet 
Viktiga parametrar inom vetenskapliga sammanhang är att kritiskt granska arbetet och 
undersöka om det förhåller sig till den validitet och reliabilitet som krävs.11  

Validitet är inom vetenskapliga sammanhang ett annat ord för giltighet. Det är viktigt att 
observationer inom vetenskapliga undersökningar sker med hjälp av denna giltighet. 
Giltighet behövs för att få en rättvis bild av resultatet och för att det inte ska baseras på 
ogiltiga grunder. Det avgör hur korrekt en observation är. Problematiken är att undvika 
felkällor som försvagar giltigheten. Att känna till observationens fallgropar och brister är en 
bra början för att undvika dem. Ett sätt att undvika felkällor är att minimera omgivande 
faktorer som kan påverka och störa observationen. Alla felkällor går dock inte att eliminera, 
människans begränsningar är en sådan faktor som gör att vissa felkällor uppstår hur bra vi 
än förbereder oss.12 

Reliabilitet är ett annat ord för pålitlighet inom vetenskapliga sammanhang och är viktig för 
att säkerställa undersökningens trovärdighet. Med denna pålitlighet menas att oavsett vem 
som utför en undersökning ska svaret bli detsamma. Om en teori först testas av en person 
ska vilken annan person som helst kunna utföra samma undersökning senare och få samma 
svar. Det är inte bara observationens pålitlighet som är viktig, utan även de instrument som 
används vid observationen ska vara pålitliga för att säkerställa korrekta utfall.13 

I enkätundersökningen för denna studie finns risken för att validiteten, med andra ord 
giltigheten, varierar beroende på hur de tjänstemän som svarat på enkäten har tolkat frågorna. 
Dock kan vi tack vare antalet svar stärka resultatet med en hög reliabilitet, pålitlighet, 
eftersom vi fått in så många svar som bekräftar vår teori. Vad gäller den juridiska 
undersökningen och tolkningen kan resultatet där ses som pålitlig eftersom vi tar stöd i 
primära juridiska källor, såsom förarbeten, lagar och lagkommentarer.  

2.2 Rättsdogmatik 
Denna studie grundar sig i en rättsdogmatisk metod.14 15 Det innebär att vi analyserat juridiska 
texter för att undersöka hur lagen är avsedd att tolkas.16 Rättsdogmatik är en typ av kvalitativ 
metod. Med kvalitativ metod menas att författaren skapar sig en djupare förståelse för 
ämnet.17 Detta har vi gjort genom att läsa författningar, nya som gamla, med tillhörande 
förarbeten såsom propositioner och utredningar samt lagkommentarer. 

                                                 
11 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder.  
12 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s. 146–148. 
13 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s. 146–148. 
14 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv. s. 105–145. 
15 Peczenik, Juridikens allmänna läror. s. 249–272. 
16 Nationalencyklopedin, rättsdogmatik. 
17 Björklund & Paulsson, Seminarieboken s. 63. 
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2.2.1 Analogier i rättspraxis 
På grund av att varken 8 kap. 4 b § ÄPBL eller 9 kap. 6 § PBL är prövade i domstol har vi 
letat i andra rättsfall, som är prövade enligt PBL, efter begrepp och definitioner som kan 
användas som analogier18 i tolkningen av 9 kap. 6 § PBL. Vi har granskat rättsfall som förhållit 
sig till liknande begrepp men som inte direkt går att tillämpa på 9 kap. 6 § PBL. Utifrån de 
rättsfall vi har valt att titta närmare på har vi kunnat ta stöd i vissa teorier och resonemang 
som belyser avsikten med bygglov och andra begrepp som förekommer i 
bygglovssammanhang. Här är det viktigt att notera att fallen inte går att direkt tillämpa på 9 
kap. 6 § PBL utan enbart kan leda till en diskussion.19 

2.3 Rättssociologi 
Rättssociologi innebär att studera hur paragrafen tolkas bland utövarna.20 Kvantitativa 
undersökningar utreder hur många det finns av olika klassificeringar. Det är relationen mellan 
flera mätbara egenskaper som undersöks.21 22 I den här studien har vi valt att granska 
kommunernas tolkning av 9 kap. 6 § PBL för att få en uppfattning hur entydig paragrafen 
är. Vi har även valt att intervjua andra myndigheter och företag som har en rådgivande roll 
gentemot kommunerna för att se hur de anser att lagen bör tolkas.  

2.3.1 Tillsynsärenden 
Vi har under studiens gång kontaktat Sveriges samtliga länsstyrelser i ett försök att få tillgång 
till överklagade kommunala tillsynsärenden som kan härledas till 9 kap. 6 § PBL. Sådana 
ärenden är ovanliga och svåra att få fram, eftersom länsstyrelsens databas inte klarar av att ta 
fram generella ärenden. Att söka bland hundratals olika beslut har de inte möjlighet att göra.  

2.3.2 Intervjuer 
Under arbetets gång har vi valt att intervjua några personer som besitter kunskap inom ämnet 
för att få en tydligare bild hur 9 kap. 6 § PBL bör tolkas.23 24 För att lättare kunna ställa frågor 
skapade vi ett konstruerat exempel att utgå ifrån. I exemplet satte vi upp olika förutsättningar 
tillsammans med en karta (se bilaga A).  Kartorna skapade vi i ArcGIS med hjälp av 
grundmaterial från Lantmäteriet25.  Det konstruerade exemplet skulle fungera som en 
hypotes att diskutera vidare med. Detta för att få en bättre förståelse för vad det är som i 
slutskedet spelar in vid bedömningen om en fastighetsägare kan tillämpa 9 kap. 6 § PBL eller 
inte. 

                                                 
18 Analogi, med analogier menas likheter eller motsvarigheter 
19 Peczenik, Juridikens allmänna läror. s. 249–272. 
20 Nationalencyklopedin, rättssociologi 
21 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. s. 207. 
22 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap.  
23 Alvesson, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
24 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
25 Lantmäteriet, www.maps.slu 
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De begrepp som vi ville diskutera i intervjuerna var bland annat: 

o Vilka kriterier spelar in i bedömningen för att avgöra om fastighet 
ingår i sammanhållen bebyggelse?  

o Vad avses med omfattningen av byggnadsverk vid sammanhållen 
bebyggelse? 

o Hur stor får en liten bygglovsfri tillbyggnad vara? 

o Hur stor får en bygglovsfri komplementbyggnad vara?  

 
Urval 
Länsstyrelsen ska vara den myndighet som kommunerna får rådgivning av gällande bygglov. 
Det är hos länsstyrelsen som ett tillsynsärende hamnar om det blir överklagat. Länsstyrelsen 
lämnar beslut i frågan, vilket sedan går att överklaga till domstolarna. Vi hade tidigt under 
arbetets gång bestämt oss för att intervjua minst en av Sveriges länsstyrelser för att få höra 
deras tolkning av paragrafen. Kajsa Reimers, arkitekt på samhällsavdelningen på länsstyrelsen 
för Västra Götaland ville ställa upp på en intervju.  

Vi kontaktade även Ulrika Nolåker och bokade in en intervju med henne. Ulrika är föreläsare 
på byggutbildarna och träffar många olika personer inom plan- och byggväsendet.  

Hantering av data 
Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes under tiden. Med informationen från 
intervjuerna har vi kunnat styrka eller avfärda våra egna teorier inom ämnet. Intervjuerna har 
varit till stor hjälp i fortsättningen av denna studie. Dels för att hitta mer material men också 
genom att klargöra vissa begrepp.26 27 

Boverket 
Vi har kontaktat Boverket om ett uttalande kring 9 kap. 6 § PBL och den information som 
Boverket har i kunskapsbanken. De har svarat oss att informationen om sammanhållen 
bebyggelse på deras hemsida är inaktuell och håller på att omarbetas. Det finns inte angivet 
att hemsidan håller på att uppdateras vilket gör att en fastighetsägare eller kommun som 
söker rådgivning på boverkets hemsida innan den är uppdaterad kommer att få felaktig 
upplysning. Därför vill vi ändå lyfta den information om sammanhållen bebyggelse som 
Boverket har tillhandahållit med de senaste åren.   

2.3.3 Enkätundersökning 
Med enkätundersökningen ville vi göra en analys för att se hur bygglovsbefriade åtgärder på 
glesbygden hanteras i kommunerna. För att kunna stärka eller avfärda våra misstankar om 
att kommunernas hantering skiljer sig åt och att paragrafen är svårtolkad, skapades en enkät 
baserad på åtta kryssfrågor. Efter varje svarsalternativ gavs möjlighet att lämna vidare 
                                                 
26 Alvesson, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
27 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 
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förklaring om det önskades. Kryssfrågor är oftast enkla och snabba att besvara. De är även 
lättare att sammanställa än om svaren enbart skulle skrivas i text. Svarsalternativen baserades 
på formuleringar från förarbeten och författningar. För att locka kommunerna till att svara 
på frågorna så uppriktigt som möjligt garanterade vi dem anonymitet. 28 

När det gäller enkätundersökningar är det alltid svårt att veta hur de som svarar på enkäten 
tolkar en specifik fråga. Det kan lätt bli att personer tolkar en och samma fråga på olika vis 
och det resulterar i att svaret på frågan kan bli missvisande. Detta kan vara en anledning till 
att enskilda svar i enkätundersökningen kan ifrågasättas.29 

Viktiga parametrar i en studie som denna är att vara kritisk till källor och att tänka på hur vi 
formulerar oss i både tal och text. För att personerna som svarar på enkäten ska uppfatta det 
likadant och inga feltolkningar görs är utformningen av frågorna av stor vikt. Detsamma 
gäller vid intervjuer för att undvika att ställa ledande frågor.30  

Vid framtagningen av enkätformuläret diskuterades frågorna med vår handledare, som kom 
med många goda tankar och infallsvinklar. Även två av våra lärare på Högskolan Väst, var 
behjälpliga och kom med förbättringsförslag. När enkätformuläret efter några omjusteringar 
slutligen färdigställdes, skapade vi via Google ett digitalt enkätformulär. Enkätformuläret 
nåddes via en länk som bifogades i det mail som skickades ut till kommunerna. För att 
säkerställa att länken och frågorna fungerade som vi avsett skickade vi ett test till en av 
lärarna. Vi ville också säkerställa att frågorna uppfattades som vi avsett och bad en kommun 
att besvara enkätformuläret samt komma med synpunkter om något upplevdes oklart. 
Enkäten skickades därefter ut till alla kommuner i landet. 

Urval 
Till en början var tanken att begränsa enkätundersökningen till Västra Götalands 49 
kommuner. Under framtagningen av enkätformuläret bestämde vi oss för att resultatet skulle 
bli av större intresse om vi kunde få en rikstäckande undersökning. Efter att ha kontaktat 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fick vi tag i en kontaktlista för Sveriges samtliga 
290 kommuner. Vi kontaktade respektive kommun via mail och bad dem vidarebefordra 
enkäten till den enhet eller tjänsteman som hanterar bygglovsärenden.  

Hantering av data 
Resultatet av enkätundersökningen sammanställdes per automatik i ett Excel-dokument allt 
eftersom svaren registrerades. Responsen på enkätundersökningen var god, redan efter några 
dagar hade vi fått närmare 100 svar, när enkätundersökningen slutligen sammanställdes hade 
vi fått in 170 svar av totalt 290 tillfrågade kommuner. Av de tillfrågade svarade sex kommuner 
via mail att de tyvärr inte hade resurs att svara på enkäten eller är en kommun som inte 
omfattas av områden som kan tillämpa bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 § PBL. Svaren från 

                                                 
28 Persson, Frågor och svar– om frågekonstruktion i enkät och intervjuundersökningar. 
29 Wärneryd, Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. 
30 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
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enkätundersökningen analyserades efter hur de svarat på frågorna, men också efter deras 
geografiska läge. Resultatet från undersökningen presenteras senare i både text, diagram och 
i bilaga C.31 

2.4 Metoddiskussion 
Insamlingen av material visade sig vara det moment som tog oss längst tid. Författningar och 
förarbeten är tillgängliga på riksdagens hemsida32, dock är materialet utspritt. 9 kap. 6 § PBL 
har ändrats många gånger under de gångna åren samt många olika utredningar har lämnats. 
Det har inte varit enkelt att följa vilka delar av propositionerna som har antagits av riksdagen. 
För att hålla reda på alla ändringar och dokument skapade vi en tidslinje som var till stor 
hjälp för oss. Tidslinjen återfinns i avsnitt 6.1.  

Vi har under studiens gång försökt att få tag i överklagade kommunala tillsynsärenden och 
statistik för kommunala formaliafel hos länsstyrelsen. Vi antar att det finns information i 
sådana ärenden som skulle kunna tillföra denna studie ytterligare ett perspektiv. Tyvärr visade 
det sig vid båda tillfällena att länsstyrelsen inte specificerar sina beslut och att de inte kan 
plocka fram specifika ärenden. För att inte få med irrelevant material krävs att varje beslut 
granskas enskilt för att minimera felaktiga slutsatser. En sådan granskning omfattas inte i vårt 
tidsschema då denna studie har stort fokus på den rättsdogmatiska undersökningen.   

 

  

                                                 
31 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 
32 www.riksdagen.se 
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3 Lagstiftning 
Det har sedan många år tillbaka varit hårdare byggnadsregler inom städer än vad det varit på 
glesbygden. År 1874 kom den första planlagstiftningen som fick namnet byggnadsstadgan. 
Stadsplanelagen kom år 1907 och gav kommunerna planmonopol. Den reformerades år 1931 
och gav kommunerna möjlighet att styra hur byggnader i städer skulle utformas.33  

År 1947 trädde byggnadslagen i kraft och resulterade i väsentliga ändringar för samhället och 
den enskilda fastighetsägaren. Kommunens planmonopol stärktes genom att ge 
kommunerna rätt att styra var nya bostäder var mest lämpliga att placera. Tätbebyggelse fick 
enbart komma till stånd om det allmänna ansåg det lämpligt och ifall det fanns en plan som 
medgav det.34 

När en ny byggnadsstadga tillkom år 1960 infördes krav på att varje kommun skulle ha en 
byggnadsnämnd som skulle reglera bebyggelsen i städer och inom tätorter.35 Fram till på 
1970-talet var bebyggelsen på glesbygden helt oreglerad. År 1972 avskaffades den fria 
glesbebyggelserätten och gav därmed kommunerna makt att pröva all ny bebyggelse.36 Detta 
gällde fram till det att byggnadsstadgan upphävdes och en ny plan- och bygglagstiftning 
trädde i kraft år 1987.  

3.1 Bygglovsbefrielse enligt äldre plan- och bygglagen 
Efter en lång tid av förarbeten och undersökningar trädde den första plan- och bygglagen, 
ÄPBL, i kraft den 1 juli 1987 och ersatte byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen om 
påföljder och ingripande mot olovligt byggande. Detaljplaner och översiktsplaner ersatte de 
tidigare planeringsverktygen, generalplan, stadsplan och byggnadsplan.37 I propositionens 
lagförslag till 8 kap. (Bygglov, rivningslov och marklov) 4 § ÄPBL föreslogs att vissa åtgärder 
för en- och tvåbostadshus skulle få ske utan att ansöka om bygglov.38  

Bostadsutskottet kompletterade förslaget med att i andra stycket införa att fastigheter utanför 
samlad bebyggelse får uppföra mindre tillbyggnader utan att omfattas av bygglovsplikten.39 
Förslagen till 8 kap. 4 § ÄPBL antogs och blev den första föregångaren till nuvarande 9 kap. 
6 § PBL.  

Två år senare, år 1989 föreslogs ett tillägg i andra stycket i 8 kap. 4 § ÄPBL att även 
komplementbyggnader utanför samlad bebyggelse skulle vara bygglovsfria.40 Även detta 
förslag kom att träda i kraft den 1 januari 1990 vilket möjliggjorde för fastighetsägare utanför 
samlad bebyggelse att upprätta komplementbyggnader utan bygglov. 

                                                 
33 Boverket, Plan- och bygglagstiftningens utveckling. 
34 Boverket, Plan- och bygglagstiftningens utveckling. 
35 Boverket, Plan- och bygglagstiftningens utveckling. 
36 Nationalencyklopedin, bygglagstiftning. 
37 Boverket, Plan- och bygglagstiftningens utveckling.  
38 Prop. 1985/86:1 s. 25 
39 BoU 1986/87:1 s. 100 f 
40 Prop. 1989/90:37 s. 49 
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Under 17 år förblev paragrafen oförändrad. År 2007 omstrukturerades 8 kap. 4 § ÄPBL och 
delades upp i 8 kap. 4, 4 a och 4 b §§ ÄPBL. Bygglovsfria åtgärder utanför detaljplan och 
samlad bebyggelse reglerades mellan år 2007 och 2010 i 8 kap. 4 b § ÄPBL. Vi kommer 
fortsättningsvis i denna studie hänvisa till 8 kap. 4 b § ÄPBL även om paragrafen mellan 
1987–2007 hade sin lydelse i 8 kap. 4 § ÄPBL. Paragrafen fick år 2007 följande lydelse:   

 
”För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank 
som utanför detaljplan inte ingår i samlad bebyggelse krävs, trots bestämmelserna i 1 
och 2 §§, inte bygglov för att 

1. göra mindre tillbyggnader, om de inte görs närmare gränsen än 4,5 meter, eller  

2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar närhet av 
bostadshuset, om det inte görs närmare gränsen än 4,5 meter.  

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de 
grannar som berörs medger det.  

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 6 § första stycket 2 har bestämt att 
åtgärderna kräver bygglov. Lag (2007:1303).” 

 

Det finns flera svårigheter med formuleringen i denna paragraf som vi vill belysa nedan. Vi 
kommer i den rättsdogmatiska undersökningen utreda dessa formuleringar, se avsnitt 4.1.1. 

o När ingår ett bostadshus i samlad bebyggelse?  

o Vad avses med mindre tillbyggnader?  

o Hur stora komplementbyggnader får uppföras?  

o Vad avses med omedelbar närhet?  

 

3.2 Bygglovsbefrielse enligt plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen, PBL, utfärdades den 1 juli 2010 och trädde i kraft den 2 maj 2011. Den 
nya PBL ersatte hela ÄPBL och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.. 
Avsikten med den nya lagstiftningen var att förenkla plan- och byggprocessen samt skärpa 
kontrollen av byggandet.41  

Dåvarande lydelse i 8 kap. 4 b § ÄPBL, kom vid införandet av PBL istället att hamna i 9 kap. 
6 § PBL. Paragrafen fick genomgå några mindre justeringar i syfte att förenkla 
tillämpningen.42 Paragrafen uppdaterades senast 2014 och lyder enligt följande:  
 

                                                 
41 Boverket, Plan- och bygglagstiftningens utveckling. 
42 Prop. 2009/10:170 s. 468 

https://www.facebook.com/messages/t/tove.engblom
https://www.facebook.com/messages/t/tove.engblom
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”För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank 
utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för att  

1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 
meter, eller  

2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av 
bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.  

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de 
grannar som berörs medger det.  

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har 
bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen 
bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen. Lag (2014:900).” 

 

Tidigare begrepp, samlad bebyggelse i 8 kap. 4 b § ÄPBL, ändrades till sammanhållen 
bebyggelse i 9 kap. 6 § PBL och fick ett förklarande tillägg för att bygglovsbefrielsen inte 
enbart ska härledas till legaldefinitionen för sammanhållen bebyggelse. Tillägget i 9 kap. 6 § 
3 st PBL, lyder enligt följande:  

"och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i omgivningen".  

 

I det inledande kapitlet i PBL infördes flertalet legaldefinitioner som förklarar begreppens 
betydelse på ett mer utvecklat sätt. Sammanhållen bebyggelse fick följande legaldefinition i 1 
kap. 4 § PBL:  

"sammanhållen bebyggelse;  

bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 
parkmark". 

 

Detta medför att legaldefinitionerna inte behöver upprepas i alla delar av författningen som 
begreppet, sammanhållen bebyggelse, nämns.43 Istället för sammanhållen bebyggelse lägger 
vi in begreppets legaldefinition, som ger följande lydelse i 9 kap. 6 § 3 st PBL: 

"eller om åtgärden vidtas inom en [sammanhållen bebyggelse] bebyggelse på tomter som 
gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, och bygglov 
behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i omgivningen".  

 

                                                 
43 Prop. 2009/10:170 s. 141 

https://www.facebook.com/messages/t/tove.engblom
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Vidare ändrades begreppet mindre tillbyggnader i första punkten till en liten tillbyggnad. Liknande 
justering gjordes även i den andra punkten, begreppet komplementbyggnader ändrades till en 
komplementbyggnad. 

Granskar vi formuleringen till 9 kap. 6 § PBL finner vi följande svårigheter att tolka. 

o När ingår ett bostadshus i sammanhållen bebyggelse?  

o Vad avses med en liten tillbyggnad? Hur stor är en sådan?  

o Hur stor komplementbyggnad får uppföras?  

o Vad avses med omedelbar närhet?  

o Är begreppen en, en begränsning i antal? 

o Vad menas med att hänsyn ska tas till omfattningen av 
byggnadsverk i omgivningen?  

 

Notera att svårigheterna inte blivit färre i och med lagändringen från ÄPBL till PBL. 
Frågan är då, har lagstiftarna lyckats att förenkla tillämpningen i paragrafen? 

3.3 Plan- och byggförordningen 
Plan- och byggförordning, PBF är ett komplement till PBL. Den första PBF trädde i kraft 
den 1 juli 1987 i och med att ÄPBL trädde i kraft. Vid införandet av PBL utvecklades även 
en ny PBF som trädde i kraft 2 maj 2011, precis som PBL. Förordningen berör egentligen 
inte denna studie. Men eftersom att vi antog att vissa kommuner begär anmälan valde vi i 
enkätundersökningen att utreda detta. För att avgöra huruvida anmälan krävs eller ej får vi 
studera vad det står i förordningen.  

I 9 kap. PBL står det vilka åtgärder som kräver bygglov. Alla åtgärder kräver dock inte 
bygglov men kan däremot behöva anmälas innan byggnation får påbörjas. Enligt 9 kap. 16 § 
PBL återfinns regler om att anmälan behövs innan åtgärd påbörjas. I 10 kap. 3 § PBL finns 
regler om att byggnation som kräver bygglov eller anmälan kan kräva ett startbesked innan 
byggnationen får påbörjas. Ibland kan även ett slutbesked behövas för de åtgärder som fått 
startbesked. Det innebär att en byggnad inte får tas i bruk innan byggnadsnämnden gett sitt 
godkännande. 

För att veta vilka byggnationer som kräver anmälan finns detta reglerat i PBF. I 6 kap. 5 § 
PBF nämns de åtgärder som inte behöver bygglov men däremot kräver en anmälan innan de 
får uppföras eller rivas. I 6 kap. 6 § PBF nämns de undantag från 6 kap. 5 § PBF på de 
åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. I och med att bygglovsbefrielsen 9 kap. 6 
§ PBL inte nämns i anmälningskravet i 6 kap. 5 § PBF kan vi dra slutsatsen att anmälan inte 
krävs.   
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4 Bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 § PBL 
9 kap. 6 § PBL berör bygglovsbefriade åtgärder på glesbygden. För de åtgärder som 
paragrafen medger krävs varken anmälan eller rådfrågning med bygglovshandläggare innan 
byggnation uppförs. Fastighetsägaren ska själv bedöma om byggnaderna omfattas av 
bygglovsbefrielsen och om de åtgärder som önskas uppföras har stöd av paragrafen.  

För att kunna förstå och tillämpa hela 9 kap. 6 § PBL på rätt sätt krävs det att läsaren tolkar 
paragrafen och läser dess förarbeten. Eftersom nya PBL främst var en språklig uppdatering 
finns fortfarande mycket material att studera från propositionerna till ÄPBL.  

I denna studie kommer de olika begreppen redas ut var och en för sig, för att slutligen sättas 
ihop i ett sammanhang. Den rättsdogmatiska undersökningen inleds med att utreda 9 kap. 6 
§ 3 st PBL. Tredje stycket lyder: 

”Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har 
bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen 
bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen.” 

 

För att klargöra om paragrafen är tillämpningsbar eller inte, måste vi förstå innebörden av 
tredje stycket. Först måste begreppet sammanhållen bebyggelse i legaldefinitionen i 1 kap. 4 
§ PBL utredas. 

4.1 Legaldefinitionen sammanhållen bebyggelse 
I PBL finns begreppet sammanhållen bebyggelse i flera kapitel och paragrafer. I nästan alla 
paragrafer fanns begreppet sammanhållen bebyggelse redan i ÄPBL. Det var bara i 8 kap. 4 
b § ÄPBL som begreppet hade lydelsen samlad bebyggelse. I ÄPBL var begreppen samlad 
bebyggelse och sammanhållen bebyggelse avsedda att tolkas på olika sätt. Sammanhållen 
bebyggelse var i ÄPBL förknippat med prövning av detaljplan medans samlad bebyggelse 
gällde vid bygglovsprövning. Vid införandet av PBL ändrades begreppet samlad bebyggelse 
till sammanhållen bebyggelse och fick en legaldefinition i 1 kap. 4 § PBL.  

Det är svårt att hitta en enkel förklaring till varför lagstiftarna valde att ändra begreppet 
samlad bebyggelse till sammanhållen bebyggelse. I propositionen står det att den nya PBL 
till största delen enbart består av språkliga och redaktionella omarbetningar av ÄPBL.44 Syftet 
med den nya författningen var alltså inte att ändra lagtexten utan att i huvudsak uppdatera 
den, med undantag för vissa lagändringar. I propositionen till PBL nämns de förändringar 
som kommer att ske inom byggprocessen vid lagändringen från ÄPBL till nya PBL.45 Att 9 

                                                 
44 Prop. 2009/10:170 s. 128 
45 Prop. 2009/10:170 s. 391 
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kap. 6 § PBL inte står med i listan på förändringar borde bekräfta att någon förändring i 
paragrafen inte var avsiktlig. 

Hur ska då denna nya legaldefinition för sammanhållen bebyggelse tolkas? Det viktiga är att 
legaldefinitionen läses med den paragraf som begreppet kommer ifrån. En legaldefinition 
kan även innehålla flera begrepp som har andra legaldefinitioner. 

Begreppet sammanhållen bebyggelse är ett utmärkt exempel att studera närmare. 
Legaldefinitionen för sammanhållen bebyggelse i 1 kap. 4 § PBL lyder: 

"sammanhållen bebyggelse;  

bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 
parkmark". 

 
Förklaringen innehåller två andra legaldefinitioner, bebyggelse och tomter som också är 
definierade i 1 kap. 4 § PBL och lyder enligt följande:  

”bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra 
anläggningar än byggnader, 

… 

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en 
eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs 
för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål,” 

 

När vi sätter definitionerna i ett sammanhang med sammanhållen bebyggelse får vi följande 
lydelse: 

sammanhållen bebyggelse: [bebyggelse] en samling av byggnadsverk som inte enbart 
består av andra anläggningar än byggnader, på [tomter]ett område som inte är en 
allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som 
ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna 
användas för avsett ändamål, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, 
gata eller parkmark. 

 

Till detta stycke har vi fått in ytterligare tre legaldefinitioner, byggnadsverk, byggnader och 
allmän plats:  

”byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning, 

… 

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som 
är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt 
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placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor 
kan uppehålla sig i den, 

… 

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov” 

 

Lägger vi in dessa ytterligare tre definitioner i lydelsen ovan får vi följande resultat: 

sammanhållen bebyggelse: [bebyggelse] en samling av [byggnadsverk] [byggnader] 
varaktiga konstruktioner som består av tak eller av tak och väggar och som är 
varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt 
placerade på en viss plats i vatten samt är avsedda att vara konstruerade så att 
människor kan uppehålla sig i dem, eller andra anläggningar, som inte enbart består 
av andra anläggningar än byggnader, på [tomter]områden som inte är [allmän plats] 
en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är 
avsett för ett gemensamt behov, men som omfattar mark avsedd för en eller flera 
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 
byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål, som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.  

 

Här får vi ett tydligt exempel av hur legaldefinitionerna ska läsas var för sig och tillsammans. 
Om tolkningen i sig är lika tydlig går att diskutera vidare. För att förstå definitionernas 
innebörd närmare behöver de läsas i helhet med paragrafen som den står i.   

Propositionen ger ingen vidare förklaring till begreppet sammanhållen bebyggelse men 
belyser att termen bebyggelse har samma innebörd som i legaldefinitionen.46 Vad som avses 
med sammanhållen och hur långt ifrån varandra byggnaderna kan vara placerade diskuteras 
inte mer än i definitionens lydelse. Däremot står det tydligt i propositionen att med 
definitionen bebyggelse avses en samling av byggnadsverk, som uppgår till minst tre byggnader, 
för att utgöra en samling.47 

Nästa problematik i bedömningen är att avgöra vad som innefattas i begreppen byggnad och 
anläggning. Under termen byggnad faller de flesta konstruktioner som har tak eller väggar och 
tak där människor kan uppehålla sig i. Legaldefinitionen48 för byggnad är framtagen utifrån 
resonemang förda i rättspraxis och tidigare förarbeten. 

 

                                                 
46 Prop. 2009/10:170 s. 151 
47 Prop. 2009/10:170 s. 143 
48 1 kap. 4 § PBL 



Lovet på landet 

 16 

Begreppet anläggning saknar legaldefinition, det definieras istället utifrån rättspraxis och 
innefattar de flesta konstruktioner i samhället förutom skyltar och ljusanordningar.49 I 6 kap. 
1 § PBF benämns några av de anordningar som hör till begreppet andra anläggningar. Det som 
i paragrafen kan vara värt att notera är att murar, plank och parkeringsplatser utomhus räknas 
som andra anläggningar. 

Vad avser begreppet byggnadsverk är det ett samlingsnamn för byggnader och andra 
anläggningar. Innan legaldefinitionen i PBL trädde i kraft användes begreppen ”byggnad” 
och ”lovpliktiga anläggningar”. I och med att samlingsbegreppet infördes ska hänsyn numera 
även tas till icke-lovpliktiga anläggningar.50  

Ett annat missvisande begrepp som nämns i definitionen av sammanhållen bebyggelse är 
ordet parkmark. I de allra flesta fall när sammanhållen bebyggelse diskuteras berör det 
områden som befinner sig utanför detaljplan där begrepp som park inte används. 
Propositionen saknar resonemang kring ordvalet, dock anför Sveriges Kommuner och 
Landsting att begreppet parkmark inte kan ses som relevant i definitionen.51 Redan i 
lagkommentarerna till 8 kap. 4 b § ÄPBL belyser författarna bostadsutskottets ordval av 
parkmark som ett mindre väl valt begrepp till förklaringen av samlad bebyggelse eftersom 
parker inte förekommer utanför planlagt område. De menar därför att det inte ett relevant 
ordval i ett sammanhang med samlad bebyggelse. Lagkommentarsförfattaren gör 
bedömningen att den mark som bostadsutskottet valt att kalla parkmark borde tolkas som 
mark som vanligtvis förekommer inom glesbygden. Exempel på sådan mark kan vara 
parkeringsytor, kyrkogårdar, samfälld mark eller annan mark som inte är större än en 
tomtbredds storlek.52  

Analys  
Enligt ovanstående resonemang kan begreppet sammanhållen bebyggelse tolkas enligt följande. 
Sammanhållen bebyggelse uppstår när bebyggelse på tomter direkt angränsar varandra eller 
skiljs åt av väg eller naturmark. Kravet är att det på tomterna ska finnas minst tre byggnader. 
Notera att kravet gäller byggnader och inte byggnadsverk. Andra anläggningar så som murar, 
plank och parkeringsytor räknas sålunda inte in. I figur 2 och 3 nedan visas det i respektive 
figur två fastigheter som angränsar varandra där det på båda fastigheterna finns byggnader i 
form av ett en- eller tvåbostadshus. Som en cirkel runt vardera byggnader visas respektive 
tomt. 

 

  

  

                                                 
49 Prop. 2009/10:170 s. 143 f. 
50 Prop. 2009/10:170 s. 145  
51 Prop. 2009/10:170 s. 141 
52 Lagkommentarerna till 1 kap. 4 § PBL 
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I figur 2 ovan ingår bebyggelsen inte i sammanhållen bebyggelse eftersom det bara finns två 
byggnader på tomterna. Däremot ingår bebyggelsen i figur 3 i sammanhållen bebyggelse 
eftersom det sammanlagt finns tre byggnader sammanlagt på de två tomterna.  

4.2 Sammanhållen bebyggelse + tillägg = samlad bebyggelse? 
I följande avsnitt undersöks om begreppet sammanhållen bebyggelse med dess tillägg i 9 kap. 
6 § PBL är likvärdigt med tidigare begrepp samlad bebyggelse eller om det finns några 
skillnader. Först måste det redas ut vad som gällde för samlad bebyggelse i ÄPBL. 

4.2.1 Samlad bebyggelse  
Propositionen till PBL delger ingen närmare förklaring till när sammanhållen bebyggelse 
uppstår. För att förstå bakgrunden och avsikten med definitionen får information sökas i 
förarbetena till ÄPBL. I det första lagförslaget i propositionen53 saknas begreppet samlad 
bebyggelse. Det var först i ett uttalande från bostadsutskottet som förslag om särskilda 
bestämmelser för bygglovsbefriade åtgärder på glesbygden lades fram som ett komplement 
till lagförslaget i propositionen. Anledningen var att de ansåg att bygglovsplikten blivit för 
hårt reglerad på glesbygden och att äganderätten för den enskilda måste stärkas.54  

I förslaget från bostadsutskottet underströk de vikten av att bygglovsbefrielse för glesbygden 
ska gälla generellt, i motsatts till det förslag som presenterats i propositionen. Där ville de att 
kommunerna genom områdesbestämmelse skulle reglera vilka områden som skulle få 
bygglovsbefrielse. Bostadsutskottet menade på att dessa områden är alltför omfattande och 
strider mot att områdesbestämmelser enbart ska omfatta begränsade områden. I 

                                                 
53 Prop. 1985/86:1 
54 BoU 1986/87:1 s. 185 

Figur 2. Visar två angränsande och 
bebyggda tomter men med endast två 
byggnader så här förekommer det inte 
sammanhållen bebyggelse. 

Figur 3. Visar två angränsande och 
bebyggda tomter med tre byggnader så 
här förekommer det sammanhållen 
bebyggelse. 
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bostadsutskottets förslag till 8 kap. 4 b § andra stycket ÄPBL föreslår de att en- och 
tvåbostadshus som ej ingår i samlad bebyggelse ska undantas från bygglovsplikten.55 

Med begreppet samlad bebyggelse gör bostadsutskotten följande definition.56 

”Samlad bebyggelse föreligger om 

1. bebyggelsegruppen utgörs av 10–20 hus, och  

2. de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, 
parkmark o. d.” 

 

Vad som avses med tomt hänvisar bostadsutskottet till definitionen i 2 kap. 4 § 1 och 2 st i 
fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152), paragrafen lyder enligt följande: 

”Tomtmark 

Mark som upptas av småhus, hyreshus, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig 
byggnad samt trädgård, parkeringsplats, upplagsplats, kommunikationsutrymme 
m.m., som ligger i anslutning till sådan byggnad.  

Mark till fastighet, som är bebyggd med småhus, hyreshus, industribyggnad, 
specialbyggnad eller övrig byggnad, skall i sin helhet utgöra tomtmark, om fastigheten 
ligger i ett ägoskifte och har en total areal som inte överstiger två hektar..." 

 

Bostadsutskottet menar att begreppet samlad bebyggelse ska föreligga när bebyggda tomter 
om 10 till 20 hus angränsar varandra eller skiljs åt av väg eller parkmark. Fastigheter som 
understiger en areal om två hektar räknas alltid som likvärdigt med tomtmark. Fastigheter 
vars areal överstiger två hektar, ska tomtavgränsas utifrån den mark som ansluter 
byggnaderna, såsom trädgård, parkeringsplats och liknande. 

Utifrån bostadsutskottets hänvisning till fastighetstaxeringslagen gör lagkommentars-
författarna tolkningen att, samlad bebyggelse normalt inte uppstår för fastigheter vars areal 
överstiger två hektar. Undantaget är de fastigheter vars byggnader är placerade i närheten av 
fastighetsgräns och därmed får tomtplatserna angränsade varandra. Utifrån följande 
resonemang menar lagkommentarsförfattaren att om det inte går att lägga ut en tomtplats 
större än två hektar runt varje hus skulle samlad bebyggelse föreligga, förutsatt att husen 
uppgår till minst 10 stycken.57 

För att förtydliga detta resonemang konstitueras två exempel, en där samlad bebyggelse inte 
förekommer och en annan där samlad bebyggelse förekommer på grund av byggnadernas 
placering, se figur 4 och 5 nedan. 

                                                 
55 BoU 1986/87:1 s. 256 
56 BoU 1986/87:1 s. 99 f.  
57 Lagkommentarerna till 8 kap. 4 b § ÄPBL 
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I båda figurerna visas åtta fastigheter som direkt angränsar varandra och skiljs åt av en väg. 
På varje fastighet finns bebyggda tomter. Tomtavgränsningen visas i form av cirklar runt 
byggnaderna (husen) som är illustrerade med kryss. Skillnaderna i figurerna är tomternas 
placering på fastigheterna vilket är avgörande i fråga om det förekommer samlad bebyggelse 
eller inte. 

Intervallet 10 till 20 hus bör tolkas utifrån omgivningen. I ett något tätare bebyggt område, 
dock fortfarande glesbygd, kan det räcka med 10 hus för att utgöra samlad bebyggelse. 
Motsatsvis vid utspridd bebyggelse kan det krävas upp mot 20 hus innan bebyggelsen 
uppfattas som samlad.58 Byggnadsnämnden hade följaktligen ingen anledning att begära 
bygglov för en åtgärd som inte omfattas av en bebyggelsegrupp om färre än 10 hus. Om 
bebyggelsegruppen omfattades av mer än 20 hus skulle bygglov krävas. Ställningstagandet 
låg därför i att bedöma om bebyggelsegrupper mellan 10 till 20 hus hade ett granneintresse 
eller ett allmänt intresse som kunde påverka bygglovsplikten, vilket visas i figur 6 nedan.  

                                                 
58 Lagkommentarerna till 8 kap. 4 b § ÄPBL 

Figur 6. Relationen mellan bygglovsfrihet och bygglovsplikt vid samlad bebyggelse 

10 - 20 20< <10 

Prövning 

Bygglovsfritt Bygglovsplikt 

Figur 4. Här förekommer det inte samlad bebyggelse. Figur 5. Här förekommer det samlad bebyggelse. 
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Antalet tomter spelar därför inte någon roll då det är antalet hus på tomterna som avgör om 
bebyggelsegruppen anses vara samlad eller inte. Med hus avses förutom bostadshus andra 
byggnader, exempelvis industribyggnader och butiker. Komplementbyggnader, såsom 
garage, förråd, gäststuga och andra uthus ingår inte i definitionen.59  

Analys 
Enligt ovan förda resonemang anser vi att samlad bebyggelse uppstod när en 
bebyggelsegrupp om 10 till 20 bostadshus, industribyggnader eller butiker på tomter 
angränsade varandra eller skiljdes åt av väg, samfälld mark eller annan mark. Om marken 
mellan tomterna understeg två hektar skulle de räknas med i samma bebyggelsegrupp. 

4.2.2 Sammanhållen bebyggelse med tillägg i 9 kap 6 § PBL 
För att undvika en ändring i tillämpningen av 9 kap. 6 § PBL på grund av legaldefinitionen 
för sammanhållen bebyggelse fick paragrafen ett tillägg i 9 kap. 6 § 3 st PBL. 
Legaldefinitionen tillsammans med tillägget var avsett att motsvara tidigare lagstiftning.60 
Tredje stycket ska läsas enligt följande: 

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har 
bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en [sammanhållen 
bebyggelse] bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en 
väg, gata eller parkmark, och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av 
byggnadsverk i bebyggelsen 

 

Tillägget reglerar tillsammans med definitionen, sammanhållen bebyggelse, när en 
bebyggelsegrupp kräver bygglov för de nämnda kompletteringsåtgärderna. Det tredje stycket 
syftar alltså inte på att legaldefinitionen enbart ska avgöra när bygglov krävs. Det är 
omfattningen av byggnadsverk i området som avgör när bygglovsplikten träder in. 

I 9 kap. 6 § 3 st PBL hänvisar paragrafen till 9 kap. 8 § 1 st 3 PBL, där kommunerna genom 
områdesbestämmelser kan kräva bygglov. Kommunen kan av olika skäl anse att det finns ett 
allmänt behov av att reglera bygglovsplikten genom områdesbestämmelser, vanligen beror 
det på omgivningens karaktär, inverkan av grannar, konflikter i markanvändningen, 
naturvård eller kulturhistoria.61 Vill kommunerna reglera bygglovsplikten på glesbygden ska 
det göras genom områdesbestämmelser.  

Analys 
Vi vill än en gång belysa vikten av att se förändringarna i 9 kap. 6 § PBL som språkliga 
uppdateringar, därför kan vi sätta samlad bebyggelse som likvärdigt med sammanhållen 

                                                 
59 BoU 1986/87:8 s. 12 
60 Prop. 2009/10:170 s. 468 
61 Lagkommentarerna till 9 kap. PBL.  
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bebyggelse och tillägget. Om begreppen ställs upp och tolkas enligt följande får vi en tydlig 
överblick hur de språkliga ändringarna har utvecklats. 

  

 

 

 

 

 

Bostadsutskottets dåvarande definition på samlad bebyggelse motsvarar till stor del dagens 
definition av sammanhållen bebyggelse med tillägget i 9 kap. 6 § PBL. Vi gör därför 
bedömningen att vad som avses med omfattningen går att jämföra med bostadsutskottets 
uttalande om 10 till 20 hus. 

När vi sammanfattar ovan förda resonemang kan vi konstatera att det inte räcker med två 
angränsande tomter för att bygglovsplikten ska gälla. Det krävs betydligt mer än så. Även om 
sammanhållen bebyggelse uppstår när två tomter angränsar varandra, förutsatt att det på 
tomterna finns tre byggnader, betyder inte det att bygglovsplikten påverkas. Observera att 
det är först när omfattningen av byggnadsverk i omgivningen blir påtaglig som 
bygglovsplikten börjar gälla. Se figur 7 nedan.  

 

 

 
Samlad bebyggelse, ÄPBL 

bebyggda tomter som angränsar 
varandra eller skiljs åt av väg eller 
parkmark. 
 
bebyggelsegrupp om 10 till 20 hus 

Sammanhållen bebyggelse och tillägget, PBL 
bebyggelse på tomter som gränsar till 
varandra eller skiljs åt endast av en väg, 
gata eller parkmark. 

 
omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen 

Sammanhållen 
bebyggelse
≥ 2 tomter

Bygglovsfritt
<10

Prövning
10-20

Bygglovspliktigt
20<

Figur 7. Antal byggnader avgör om byggnationen är bygglovsbefriad eller ej. 
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Den svåra bedömningen är att avgöra hur många byggnader som krävs för att motsvara 
omfattningen av byggnadsverk, inte hur många tomter som finns. Motsvarigheten i ÄPBL 
menar att när omfattningen har uppnått någonstans mellan 10 till 20 hus blir 
byggelsegruppen bygglovspliktig. Svårigheten här är att avgöra vilka byggnader som ska 
räknas. 

Vi anser att här skiljer sig resonemanget mellan ÄPBL och PBL på grund av 
legaldefinitionerna. I ÄPBL räknades inte de byggnader som ej omfattades av bygglovsplikt 
in, exempelvis garage, förråd, uthus m.m. Vid införandet av legaldefinitionerna och hur de 
ska läsas får vi med begreppet byggnadsverk i legaldefinitionen för sammanhållen bebyggelse. 
Eftersom byggnadsverk innefattar både byggnader och andra anläggningar räknas även 
komplementbyggnader med. Murar, plank och parkeringsplatser ska ej räknas med. Vid 
uppskattning av omfattningen gällande dagens lagstiftning måste hänsyn tas till garage, förråd 
och andra komplementbyggnader.62 I figurerna 8 och 9 nedan exemplifieras denna skillnad 
där endast husen med kryss räknas med i bedömningarna.  

Båda figurerna visar fyra angränsande tomter med byggnader på. I figur 8 har det skett en 
bedömning utifrån ÄPBL, där endast hus (bostadshus, industribyggnader och butiker) 
räknas. I figur 8 kan vi med hjälp av ÄPBL konstatera att det inte förekommer någon 
bygglovsplikt. 

I figur 9 har det skett en bedömning utifrån PBL. Både byggnader och 
komplementbyggnader räknas med i bedömningen. Eftersom det överstiger 10 byggnader 
behöver en bedömning göras om det behövs bygglov eller inte.  

                                                 
62 BoU 1986/87:8 s. 12 

Figur 8. Bedömning enligt ÄPBL vilket gör att det 
inte förekommer bygglovsplikt här. 

Figur 9. Bedömning enligt PBL vilken gör att det 
behöver ske en bedömning för om det förekommer 
bygglovsplikt eller inte. 
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4.3 Kompletteringsåtgärder 
För att det ska bli aktuellt för en fastighetsägare att ta reda på om de byggnader som denna 
önskar uppföra är i enlighet med vad 9 kap. 6 § medger, krävs det att fastighetsägaren först 
klargör om bygglovbefrielsen gäller för byggnaden. I figur 10 nedan illustreras de scenarion 
som bedömningen kan resultera i.  

 

För de scenarion då vissa kompletteringsåtgärder får uppföras bygglovsfritt kan reglerna i 9 
kap. 6 § PBL tillämpas. Paragrafen medger följande i lagtexten: 

”För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank 
utanför ett område med detaljplan krävs det,…, inte bygglov för att 

1. Göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, 
eller 

2. Uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av 
bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. 

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar 
som berörs medger det. 

...” 

Sammanhållen 
bebyggelse
≥2 tomter

JA

<10 byggnader 
i omgivningen

Bygglovsfritt

10-20 
byggnader i 

omgivningen

Prövning

20< byggnader 
i omgivningen

Bygglovsplikt

NEJ

Bygglovsfritt

Figur 10. Delbedömningen som fastighetsägaren ska ta hänsyn till för att veta om 
byggnationen är bygglovsbefriad eller ej. 
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Kompletteringsåtgärderna gäller även för de tillhörande komplementbyggnader till ett en- 
eller tvåbostadshus.63 En fastighetsägare kan göra en liten tillbyggnad på en befintlig 
komplementbyggnad eller bygga en till komplementbyggnad trots att det sedan tidigare 
uppförts en komplementbyggnad. 

I ett rättsfall64 från år 1995 prövades frågan om en redskapsbod efter tio 
års användning som fritidshus kunde på grund av preskriptionsregeln65 
anses som ett bostadshus. Redskapsboden var uppförd med bygglov. 
Regeringsrätten fann att bygglovet gäller för en redskapsbod och kan inte 
på grund av preskriptionstiden ses som en bostad. Därför kan inte heller 
de kompletteringsåtgärder som uppförts med hänvisning till 8 kap. 4 § 
ÄPBL ses som tillämpliga. 

Viktigt att notera är att undantagen för bygglovsplikten enbart gäller för en- och tvåbostadshus 
med tillhörande komplementbyggnader. Paragrafen är ej tillämplig på industrilokaler, butiker 
eller annan byggnad som ej är avsedd för bostad 

Det är lätt att tro att 9 kap. 6 § PPL enbart syftar till att fastighetsägarna bara får uppföra en 
tillbyggnad och en komplementbyggnad, så är dock inte fallet. Innehållet motsvarar tidigare 
8 kap 4 b § som inte är begränsad i antal kompletteringsåtgärder. Att ordet ”en” placerats 
framför åtgärden är ingen begränsning i hur många tillbyggnader eller komplementbyggnader 
som får uppföras.66  

Åtgärder som vidtas närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns kräver berörda grannars 
medgivande. Om medgivande inte ges får byggnaden endast uppföras om bygglov beviljas 
av kommunen. För kompletteringsåtgärder som vidtas närmare än 4,5 meter till allmän plats, 
exempelvis väg, gata, park, torg, etc., krävs alltid bygglov då det är kommunen som är 
fastighetsägare.67 68 Vidtas en kompletteringsåtgärd närmare än tolv meter till allmän väg 
krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen som även i vissa fall kan utöka avståndet upp till 50 
meter om så behövs.69 

Kompletteringsåtgärder enligt 9 kap. 6 § PBL kräver varken bygglov, anmälan eller 
rådgivning med kommunen. Bygglovsfriheten uttrycks direkt i lagtexten: 

”För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank 
utanför ett område med detaljplan krävs det,…, inte bygglov för att…” 

 

                                                 
63 Prop. 1985/86:1 s. 696  
64 RÅ 1995 ref 42 s. 78 
65 Preskriptionsregeln, 10 kap. 27 § ÄPBL 
66 Prop. 2009/10:170 s. 468 
67 Boverket, PBL Kunskapsbanken. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan. 
68 Boverket, PBL Kunskapsbanken. Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan 
69 Väglag (1971:948) 47 § 
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För de åtgärder som i PBL inte kräver bygglov, kan anmälan krävas enligt 6 kap. 5 § PBF. 
Men eftersom att 9 kap. 6 § PBL inte nämns kan vi konstatera att varken bygglov eller 
anmälan krävs vid uppförandet av bygglovsbefriade byggnader enligt 9 kap. 6 § PBL. 

Även om varken bygglov eller anmälan krävs måste kompletteringsåtgärderna alltid uppfylla 
krav i PBL, PBF, BBR och EKS. Kraven kan dock anpassas efter vad som anses skäligt med 
hänsyn till byggnadens art och omfattning. Skulle byggnadsnämnden av någon anledning, 
exempelvis vid tillsyn, notera att åtgärden inte uppfyller kraven kan de förelägga byggherren 
att åtgärda felen eller i värsta fall återställa genom rivning.70 71 

4.3.1 Liten tillbyggnad 
En av de bygglovsfria kompletteringsåtgärder som 9 kap. 6 § medger är liten tillbyggnad. 
Begreppet tillbyggnad är definierat i 1 kap. 4 § PBL med följande lydelse: 

”tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym,” 

 

I propositionen till PBL står det att en tillbyggnad bör avse alla volymutvidgningar, undantag 
för tilläggsisolering av fasaden. Om altaner, balkonger och takkupor kan ses som 
tillbyggnader beror på omfattningen och utformningen. Vad som avsågs som tillbyggnad 
1985 bör ses som vägledning än i dag.72 I propositionen till ÄPBL anses tillbyggnad vara en 
åtgärd som ger byggnaden en större planyta73 eller en påbyggnad som ökar 
byggnadsvolymen.74  

Regeringsrätten gjorde en bedömning år 1995 att en altan inte kunde ses 
som en tillbyggnad på grund av att den vare sig har väggar eller tak.75 
Altanens storlek eller höjd över marken bedömdes i detta fall inte ha 
betydelse för om åtgärden skulle ses som en tillbyggnad. Fastigheten var 
belägen utanför planlagt område. 

I ett annat rättsfall från år 2010 gjorde regeringsrätten en annan 
bedömning. Fastigheten var belägen inom planlagt område och altanen 
hade, till skillnad från i det tidigare rättsfallet, ett utrymme undertill som 
delvis var i ståhöjd. Utrymmet hade även klätts med liggande bräder. På 
grund av det faktum att utrymmet under altanen innebar en volymökning 
ansågs den därför vara en tillbyggnad.76  

                                                 
70 Boverket, PBL Kunskapsbanken. Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan. 
71 Boverket, PBL Kunskapsbanken. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan. 
72 Prop. 2009/10:170 s. 152.  
73 Planyta, med planyta menas ytan som byggnaden upptar på marken.  
74 Prop. 1985/86:1 s. 501  
75 RÅ 1995 ref 42 s. 77 
76 Regeringsrätten, Mål nr 1821–07 
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År 2013 gjorde MMD en bedömning att en balkong ansågs vara en åtgärd 
som ökar byggnadens volym och därmed kan ses som en tillbyggnad. 77 
Bedömningen baserades på att balkongens placering väsentligt påverkade 
användbarheten av underliggande mark och ökar byggnadens area. 

Det är alltså förekomsten av tak och väggar, storlek, avstånd till mark samt det visuella 
intrycket som avgör huruvida åtgärden ska ses som en tillbyggnad.  

Begreppet liten tillbyggnad härstammar från tidigare lydelse mindre tillbyggnad i 8 kap.  
4 b § ÄPBL. För att få reda på vad som avses med en liten tillbyggnad får vi först reda ut vad 
som avsågs som en mindre tillbyggnad.  

I ett utredningsförslag78 till ÄPBL föreslogs att kompletteringsåtgärder för en- och 
tvåbostadshus utanför detaljplan får uppföras. Till kompletteringsåtgärder hänfördes 
komplementbyggnader och mindre tillbyggnader. Med tillbyggnad avses ett eller två 
bostadsrum, utrymmen som badrum, förråd, garage, veranda, balkong samt uteplats med 
tak.79 Propositionen förtydligar att tillbyggnaden ska betraktas som ett komplement till 
bebyggelsen på fastigheten och får därav inte dominera över den befintliga 
bebyggelsegruppen.80 Vad som avses med begreppet dominera lämnas utan förklaring. 

Analys 
Vi anser, för att en tillbyggnad ska kunna dominera över huvudbyggnaden krävs det att 
tillbyggnaden är antingen större till ytan, bredare, högre, längre eller placerad på sådant vis 
att den ger ett intryck av att dominera.  

Vi anser att vad som avses med mindre tillbyggnad även kan tillämpas på begreppet liten 
tillbyggnad. Utifrån förarbeten till ÄPBL och PBL kan vi utläsa att avsikten med liten 
(mindre) tillbyggnad ska ses som ett komplement till bostadshuset och får ej dominera. 
Användningen spelar in i bedömningen för om tillbyggnaden ska ses som ett komplement 
eller inte. Med berörda grannars medgivande får tillbyggnad uppföras närmare än 4,5 meter 
till fastighetsgräns. En befintlig komplementbyggnad kan även byggas ut med en liten 
tillbyggnad, viktigt är dock att den nya byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden. 
Varken anmälan eller rådgivning med bygglovshandläggare krävs.  

4.3.2 Komplementbyggnad 
När ÄPBL antogs år fick en- och tvåbostadshus uppföra högst två komplementbyggnader, 
byggnadernas sammanlagda area fick ej överstiga 10m2, så kallade friggebodar. Två år senare 
presenterades ett nytt förslag i en ny proposition81. Förslaget innebar att fastighetsägare till 
en- och tvåfamiljshus utanför detaljplan och samlad bebyggelse kunde uppföra 

                                                 
77 MMD, Växjö, P 1190–13 
78 SOU 1979: 65 och 66 
79 Prop. 1985/86:1 s. 274 
80 Prop. 1985/86:1 s. 276 
81 Prop. 1989/90:37 
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komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Om byggnaden uppförs 
närmare än 4,5 meter till tomtgräns krävs medgivande från berörda grannar.  

Anledningen till att även omfatta komplementbyggnader i bygglovsbefrielsen var för att det 
ansågs i vissa fall stämma bättre överens med det befintliga byggnadsbeståndet till skillnad 
från en tillbyggnad. Vad som ska avses som komplementbyggnad begränsas till fristående 
uthus, garage och andra mindre komplementbyggnader. Komplementbyggnader och mindre 
tillbyggnader ska bedömas utifrån samma förutsättningar. Då komplementbyggnaden enbart 
ska ses som ett komplement till bostadshuset bör användningen av andra ej avsiktliga 
ändamål inte vara möjliga.82  

Risken att hemfridszonen83 skulle utökas på grund av uppförandet av en 
komplementbyggnad ansågs vara omöjligt då den enbart får uppföras i omedelbar närhet av 
bostadshuset.84 Lagstiftaren ansåg det inte lämpligt att införa några fasta bestämmelser för 
hur många eller hur stora komplementbyggnader som får uppföras då förhållandena från fall 
till fall är allt för varierande.85 Propositionen belyser även vikten av att grannars intressen och 
det allmänna intresset spelar in i lagformuleringen. Är områden av sådan karaktär att det 
finns ett stort allmänt intresse bör kommunerna i sådana områden skapa 
områdesbestämmelser.86 

Propositionen87 till införandet av nya PBL behandlar inte begreppet komplementbyggnad, 
utan hänvisar till vad som tidigare sagts i förarbetena till 8 kap. 4 b § ÄPBL. 
Lagkommentarerna till 8 kap. 4 b § ÄPBL tar inte upp vad som avses med 
komplementbyggnad.  

Viss information kan tas ifrån lagkommentarerna till 9 kap. 4 § PBL. 
Lagkommentarsförfattaren gör bedömningen att en komplementbyggnad är exempelvis ett 
förråd, växthus, gäststuga, bastu och båthus, förutsatt att huvudbyggnaden är ett en- eller 
tvåbostadshus. Komplementbyggnader till andra sorters byggnader än bostadshus, 
exempelvis butiker, industrier eller andra lokaler går ej att tillämpa.88  Komplementbyggnaden 
ska också vara av sådan art och omfattning som gör att den underordnas huvudbyggnaden 
och ska inte ensamt kunna utgöra skäl för att bilda en ny fastighet.89 

I ett rättsfall från år 2014 prövade MÖD om ett garage/förråd kan ses 
som en komplementbyggnad. Den tilltänkta komplementbyggnaden har 

                                                 
82 Prop. 1989/90:37 s. 48.  
83 Hemfridszon, området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett 
privat område och att få vara ostörd. Naturvårdverket 
84 Prop. 1989/90:37 s. 48 f 
85 Prop. 1989/90:37 s. 49 
86 Prop. 1989/90:37 s. 47–49 
87 Prop. 2009/10:170 
88 I lagkommentarerna till 9 kap. 6 § PBL hänvisar författarna till vad som sagts om 
komplementbyggnader i lagkommentarerna till 9 kap. 4 § PBL.  
89 Lagkommentarerna till 9 kap. 4 § PBL.   
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en byggnadsarea om 95 m2 och en taknockshöjd om åtta meter. 
Bostadshuset, i det här fallet ett fritidshus, har en byggnadsarea som 
uppgår till 55 m2 med en tacknockshöjd strax över sex meter. MÖD gjorde 
bedömningen att den tilltänka komplementbyggnaden dominerar över 
bostadshuset i både höjd, storlek och placering, och kan därför inte ses 
som ett komplement.90 

Vi kan utifrån detta resonemang fastställa vikten av att komplementbyggnader ska 
underordnas huvudbyggnaden och att den inte får överstiga huvudbyggnadens area eller 
storlek, varken på längden, bredden eller höjden. Placeringen på tomten i förhållande till 
huvudbyggnaden är också en faktor som spelar in i bedömningen.  

I samband med ett rättsfall angående skadestånd för felaktig upplysning 
från en bygglovshandläggare konstaterades att den komplementbyggnad 
som uppförts dominerade över huvudbyggnaden. Bedömningen baserades 
på att komplementbyggnaden hade en golvyta nästan lika stor som 
huvudbyggnaden och med en nockhöjd som översteg huvudbyggnaden.91  

En komplementbyggnad ska uppföras i omedelbar närhet till bostadshuset. Men vad innebär 
omedelbar närhet? Som tidigare nämnts ovan är avsikten med begreppet omedelbar närhet 
att komplementbyggnaden ska uppföras på tomten och inte kunna orsaka att hemfridszonen 
utökas. 

Kammarrätten gör bedömningen i ett rättsfall från år 2008 att ett lusthus 
(komplementbyggnad) inte har uppförts i omedelbar närhet till 
bostadshuset. Enligt fastighetsägaren hade lusthuset placerats 75 m från 
bostadshuset på grund av att fastighetens långsmala form hindrade 
närmare placering. Kammarrätten ansåg att det inte förelåg något hinder 
att placera byggnaden närmare bostadshuset och att byggnaden därmed 
placerats med för stort avstånd till bostadshuset.92 

I ett annat rättsfall från år 2013 gör MMD bedömningen att en 
komplementbyggnad, placerad 31,2 meter från bostadshuset, bedöms som 
bygglovspliktig. MMD gör bedömningen på grund av att byggnaden 
uppförts utanför hemfridszonen och placeringen inte kan anses vara i 
omedelbar närhet till bostadshuset.93 

Vi vill även lyfta ett rättsfall från år 2014 som jämfört med de ovan nämnda rättsfallen gör 
en annorlunda bedömningen utifrån en komplementbyggnads placering. 

En fastighetsägare vill uppföra en komplementbyggnad på 84,5 m2 ca 200 
m från bostadshuset, intill en sjö. Byggnaden ska användas som en smedja 

                                                 
90 MÖD, P 8456–14 
91 HovR, Göteborg, T 5257–13 
92 Kammarrätten Göteborg, Mål nr 7595–06 
93 MMD, Vänersborg, Mål nr P 605–13 
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för hobbyverksamheten och är placerad vid sjön för att kunna använda 
sjövattnet till verksamheten. MÖD ansåg att byggnadens behov av tillgång 
till sjövattnet medförde att byggnaden placeras långt ifrån bostadshuset 
och inte kan ses som ett hinder för att betrakta byggnaden som en 
komplementbyggnad.94  

Detta rättsfall avviker från kravet av att en komplementbyggnad ska placeras i omedelbar 
närhet av bostadshuset och väger istället in behovet av den valda placeringen. Visserligen berör 
rättsfallet ett sökt bygglov men bedömningen baseras på lagstiftningen kring begreppet 
komplementbyggnad och borde därför vara tillämpningsbart även vid tolkningen av 9 kap. 6 
§ PBL. 

Analys 
Vi kan utifrån sistnämnda rättsfall notera att komplementbyggnadens storlek inte gjorde 
något hinder i prövningen för vad som kan anses som en komplementbyggnad. MÖD gjorde 
bedömningen att komplementbyggnaden (84,5 m2) ställd i relation till bostadshusets storlek 
(ca. 200m2) är att anse som en mindre byggnad. Vi vill med detta belysa att MÖD gör 
bedömningen att en komplementbyggnad, vars byggnadsarea motsvarar ungefär 40 % av 
bostadshuset, anses som en mindre byggnad, alltså en komplementbyggnad. 

I brist på rättspraxis gällande 9 kap. 6 § PBL anser vi att utlåtandet från MÖD bör kunna ses 
om vägledning i bedömningen för vad som i storlekangivelse kan ses som en 
komplementbyggnad. Att MÖD använt sig av begreppet mindre byggnad skulle vi, med viss 
försiktighet, vilja överföra på begreppet liten i sammanhanget liten tillbyggnad.  

Vad som gäller för liten tillbyggnad ska även gälla för komplementbyggnad. Kravet är att det 
på fastigheten finns ett en- eller tvåbostadshus. En komplementbyggnad ska ses som ett 
komplement och får inte dominera över bostadshuset med hänseende till area, höjd, bredd, 
längd eller placering. Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och får ej 
orsaka att hemfridszonen utökas eller ensamt möjliggöra att en ny fastighet kan bildas. 
Fastighetsägaren är vid upprättandet skyldig att förhålla sig till de krav som ställs i 2 kap. 6 § 
PBL som berör lämplighet och tillgänglighet. Om byggnaden placeras närmare gränsen än 
4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.  Varken bygglov eller anmälan krävs. Exempel 
på komplementbyggnader kan vara garage, förråd, trädgårdshus, gästhus eller liknande.  

4.4 Boverkets rådgivning 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som behandlar frågor gällande byggd miljö, 
hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, bebyggande och förvaltning av 
bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.95 De arbetar med att ta fram föreskrifter och 
vägledning samt utreder och analyserar frågor inom Boverkets verksamhetsområden. 

                                                 
94 MÖD, P 6299–14, Komplementbyggnad prövat i enlighet med 9 kap. 4 § PBL 
95 Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket, 1 § 
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Arbetena grundas utifrån vad som gäller i PBL, miljöbalken och bostadsförsörjningslagen.96 
Boverket verkar för kunskapsspridning, hållbar utveckling och att miljömålet God bebyggd 
miljö eftersträvas.97 Boverket styrs av vad regeringen utfärdat i Förordning (2012:546) med 
instruktion för Boverket.  

Vad har då Boverket att säga om bygglovsbefriade åtgärder på glesbygden? Boverket ger 
följande förklaring om tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och 
sammanhållen bebyggelse: 

"Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i 
vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och 
komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt 
fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte 
dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av 
bostadshuset kräver inte heller bygglov. 

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. 
Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra 
tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och 
i så fall hur stora de får vara." 

 

För vilka förutsättningar som krävs och för vilka åtgärderna gäller ger Boverket via 
Kunskapsbanken en mer utvecklad förklaring. Den information som presenteras på 
Boverkets hemsida stämmer till stora delar bra överens med vad som har presenterats i denna 
studie. Följande information överensstämmer inte med resultatet som tidigare presenterats. 

4.4.1 Sammanhållen bebyggelse 
Boverket gör följande bedömning om Sammanhållen bebyggelse98 

"Boverket anser, att för att det ska vara sammanhållen bebyggelse krävs det minst två 
tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, 
och att det på vardera tomten ska finnas minst tre byggnadsverk varav minst en 
byggnad." 

 

Utifrån tidigare förda resonemang har denna studie kommit fram till att sammanhållen 
bebyggelse föreligger enligt följande: 

Sammanhållen bebyggelse uppstår när tomter direkt angränsar varandra eller skiljs åt 
av väg eller parkmark (naturmark), kravet är, att det på tomterna ska finnas minst 

                                                 
96 Boverket, Boverkets uppdrag och styrning.  
97 Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket, 2 § 
98 Boverket, PBL kunskapsbanken. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan.  
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tre byggnader. Notera att kravet gäller byggnader och inte byggnadsverk, andra 
anläggningar så som murar, plank och parkeringsytor räknas alltså inte in.  

 

Analys 
Vi menar att propositionen99 förklarar definitionen bebyggelse som en samling av byggnadsverk. 
Med samling avser propositionen minst tre byggnader.100 Andra anläggningar än byggnader 
räknas därför inte in trots att det utgör en del av bebyggelsen. 

Därför menar vi att kravet för sammanhållen bebyggelse är att det på tomterna ska finnas 
minst tre byggnader. Då detta resonemang är taget direkt från propositionen anser vi att det 
har en juridisk verkan till skillnad från Boverkets bedömning som vid en första anblick kan 
tyckas snarlik. Dock får det helt andra konsekvenser då de menar att andra anläggningar (som 
ingår i begreppet byggnadsverk) exempelvis parkeringsytor, murar och staket ska räknas in i 
bedömningen.  

4.5 Byggnadsnämndens roll 
I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd.101 Byggnadsnämnden ska ha tillgång till 
personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som krävs för att nämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter.102 Byggnadsnämnden ska förutom att besluta om lovärenden 
m.m. verka för en god bebyggelse, ge råd, upplysningar och förklaringar till de regler som en 
byggherre ska känna till.103 Nämnden är även skyldig att förhålla sig till de regler som står i 
förvaltningslagen, kommunlagen och regeringsformen. 

Byggnadsnämnden ska i sin myndighetsutövning behandla alla sina kommuninvånare lika 
inför lagen och vara opartiska (likställighetsprincipen).104 All offentlig makt i Sverige, likaså 
byggnadsnämnden, ska utövas under lagarna (legalitetsprincipen).105 Kommunerna får 
sålunda inte reglera mer än det som lagen medger. 

I 2 kap. 1 § PBL står det att vid prövning av PBL ska hänsyn tas både till allmänna och 
enskilda intressen (proportionalitetsprincipen). Principen formades av Europakonventionen 
och innebär att det alltid ska finnas en balans mellan nyttan av kommunala beslut och de 
konsekvenser som orsakar de enskilda på grund av beslutet.106 

Utifrån legalitetsprincipen har inte kommunala beslut, riktlinjer eller policys något lagligt 
stöd. Det förutsatt att regeringen, eller någon annan myndighet på regeringens uppdrag, inte 

                                                 
99 Prop. 2009/10:170 
100 Prop. 2009/10:170 s. 143 
101 12 kap. 1 § PBL 
102 12 kap. 7 § PBL 
103 12 kap. 2 § PBL 
104 2 kap. 3 § KL 
105 1 kap. 1 § RF 
106 Prop. 2009/10:170 s. 413  
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har begärt det. Kommunen, i det här fallet byggnadsnämnden, ska kunna redogöra i vilken 
paragraf beslutet har lagstöd för att det ska ha en juridisk verkan. I alla andra fall bör dessa 
beslut, riktlinjer eller policys enbart kunna ses som kommunala bedömningar utan 
rättsverkan. Boverket poängterar också att de riktlinjer som kommunerna presenterar kring 
bedömningen av 9 kap. 6 § PBL inte är juridiskt bindande.107 Även i lagkommentarerna står 
det att kommunens egna definitioner enbart ska ses som vägledande.108  

Redan i bostadsutskottets uttalande till ÄPBL ifrågasattes det om kommunerna skulle klara 
av att göra en korrekt intresseavvägning mellan kommunala och enskilda intressen. De 
belyser risken med att kommunerna inte kommer att kunna beakta grundlagens krav på 
saklighet, opartiskhet och likställighet. De pekar även på riskerna med att ha en fri tolkning 
och skriver att:109 

”PBL kommer att tillämpas olika i olika kommuner. Även kan tillämpningen 
komma att variera i samma kommun med olika politiska majoriteter. Godtycket i 
lagtillämpningen sätts i system.”  

 

Bostadsutskottet anför vidare att byggnadsreglerande bestämmelser kan ges olika tolkningar 
i olika kommuner vilket kan ge tråkiga konsekvenser för den enskilda.110  

”Det ligger enligt utskottets mening en fara i att byggnadsreglerande bestämmelser kan 
ges olika tolkningar i skilda kommuner samt att dessa tolkningar ger upphov till en 
kostsam och arbetskrävande extrainsats för den som söker bygglov.” 

… 

”Det ligger i sakens natur att den byggnadslovsökande för att undvika ytterligare 
tidsutdräkt och ytterligare stora kostnader faller undan. Man fogar sig i tjänstemannens 
önskemål.  
Det blir också dyrbart att i denna situationen föra klagomålen vidare genom besvär.” 

… 

”Den enskildes rätt står många gånger inte i ett rimligt förhållande till myndigheternas 
utövning.” 

 

Redan år 1986 belystes således de risker som lagstiftningen kan orsaka till när kommunerna 
själva ska tolka.  

                                                 
107 Boverket, PBL Kunskapsbanken. Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan.  
108 Lagkommentarerna till 8 kap. 4 b § ÄPBL.   
109 BoU 1986/87:1 s. 100 
110 BoU 1986/87:1 s. 204 f.  
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4.5.1 Konsekvenser för fastighetsägarna 
Ett olovligt byggande kan anmälas som ett tillsynsärende till byggnadsnämnden.111 Eftersom 
byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet112 är de skyldig att ingripa för att pröva om det 
finns anledning att anta att en åtgärd inte följt bestämmelserna i PBL.113 Om ett byggnadsverk 
som kräver bygglov inte har uppförts med lov ska kommunen ge fastighetsägaren ett 
lovföreläggande, förutsatt att lov sannolikt skulle medges.114 Det betyder att fastighetsägaren 
får en viss tid på sig att ansöka om bygglov för det byggnadsverk som redan uppförts. En 
åtgärd som med största sannolikhet inte kan ges bygglov ska föreläggas med återställning, ett 
så kallat rättelseföreläggande.115 Ett rättelseföreläggande får förenas med vite om kommunen 
anser det.116 Byggnadsnämnden ska förutom föreläggande debitera fastighetsägaren en 
byggsanktionsavgift.117 

Dessa ovan nämnda konsekvenser är riktade mot byggherren eller fastighetsägaren när de 
inte uppfyller lagstiftningen i PBL. Byggnadsnämnden är också skyldig att uppfylla vissa krav 
i PBL. Granskar vi PBL saknar lagstiftningen konsekvenser när en byggnadsnämnd inte 
uppfyller kraven i lagstiftningen eller överskrider sina befogenheter, se figur 11.  

 

Figur 11. konsekvenserna i PBL av att strida mot PBL 

                                                 
111 11 kap. 7 § PBL  
112 11 kap. 3 § PBL 
113 11 kap. 5 § PBL 
114 11 kap. 17 § PBL 
115 11 kap. 20 § PBL 
116 11 kap. 37 § PBL 
117 11 kap. 51 § PBL 

Byggnads-
nämnd

Fastighets-
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4.5.2 Konsekvenser för kommunerna 
Vem som helst som anser sig ha blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan göra en 
anmälan hos Justitieombudsmannen, JO.118 Studerar vi närmare på vilka ärenden inom PBL-
väsendet som ligger hos JO, utpekade som särskilt intressanta, gäller det framför allt 
handläggningstider, mottagningsbevis, tillsynsärenden, särkrav m.m..119 En JO-anmälan kan 
leda till en inspektion som i sin tur kan leda till ett beslut. Beslutet landar i några sidor 
tillrättavisning följt av kritik. 

En fastighetsägare kan med stöd av 3 kap. 2 § skadeståndslagen, stämma byggnadsnämnden 
för felaktig myndighetsutövning. För de fall när en fastighetsägare inte är överens med 
byggnadsnämnden över den bedömning som gjorts angående 9 kap. 6 § PBL har 
fastighetsägaren ett alternativ om denna vill uppföra sin byggnad på ett lagligt sätt. Eftersom 
att fastighetsägaren inte har något skadestånd att kräva förrän byggnaden har upprättats, 
måste denna först söka bygglov och gå igenom efterföljande process, det vill säga, 
startbesked, slutbesked, kontrollansvarig, avgifter m.m.. Först när byggnaden har uppförts 
kan fastighetsägaren välja att stämma kommunen på skadestånd enligt 3 kap. 2 § 
skadeståndslagen, för det att bygglov krävts för en bygglovsfri åtgärd. Att stämma 
kommunen innan på grund av felaktig upplysning enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagen kan 
dock bli svårt då fastighetsägaren inte vållats någon ren förmögenhetsskada än. Förlorar 
fastighetsägaren tvisten gentemot kommunen får denna betala rättegångskostnad. 

Analys 
Vi anser att det föreligger ett stort problem i lagstiftningen. Konsekvenserna utav att en 
fastighetsägare uppför ett byggnadsverk i strid mot lagstiftningen slår hårdare än när 
byggnadsnämnden inte uppfyller kraven för myndighetsutövning. Dessutom borde 
byggnadsnämnden i det här fallet vara den part som besitter kunskapen och borde veta hur 
denna ska agera. Fastighetsägaren riskerar att få betala trots att denna är i god tro, eller i 
värsta fall får ta konsekvenserna på grund av att kommunen gör en felaktig bedömning. 

Vi förmodar att de kommuner som får kritik från JO inte är särskilt stolta över det. Men att 
kritik, även om den är allvarlig, kan ses som en tillräcklig konsekvens vid felaktig 
myndighetsutövning anser vi är alldeles för vagt.  

Vi anser precis som bostadsutskottet anförde att en osäker fastighetsägare som anser sig ha 
en annan bedömning än kommunen inte vågar ta risken att förlora en rättegångstvist. Det 
kan bli alldeles för kostsamt och tidskrävande. Det är bättre att söka sitt bygglov och finna 
sig med kommunens riktlinjer.  

Det kan inte vara rimligt att de konsekvenser som en byggnadsnämnd kan orsaka på grund 
av felaktig myndighetsutövning ska ligga på den enskildes ansvar och ekonomi. 
Konsekvensen utav felaktig lagtolkning borde vara lika för alla. Varför har vi inte en 
                                                 
118 Riksdagens ombudsmän, JO-anmälan.  
119 Riksdagens ombudsmän, JO-beslut.  



Lovet på landet 

 35 

överordnande myndighet inom plan- och byggnadsväsendet som kontrollerar och delar ut 
kännbara konsekvenser när en byggnadsnämnd inte sköter sig? 

 

  



Lovet på landet 

 36 

5 En paragraf, flera tolkningar 
I detta avsnitt presenterar vi det resultat som uppkommit av den rättssociologiska 
undersökningen. Vi kommer här att belysa svaren från kryssfrågorna i enkätundersökningen. 
Eftersom svaren varierar i alla frågor har vi sammanfogat vissa av dem för att kunna visa i 
diagram. Förklaringarna som kommunerna gett till respektive kryssfråga finns att studera i 
bilaga C.  

5.1 Enkätundersökning 
Av Sveriges 290 kommuner svarade 164 kommuner på enkäten. Av dessa kommuner har 
vissa svarat mer utvecklat i text under kryssfrågorna och förklarat vilka kriterier de baserar 
tolkningarna på. Andra kommuner har svarat på kryssfrågorna och lämnat förklaringen tom. 
Nedan följer redovisning om hur kommunerna har tolkat huvudfrågorna i enkäten.  

Sammanhållen bebyggelse som legaldefinition i 1 kap. 4 § PBL  
Sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 § PBL har kommunerna tolkat som allt från två 
respektive tre angränsande tomter, 10 till 20 hus och enligt karta. Vissa kommuner har svarat 
med flera svarsalternativ och då är bedömningen för oss svårare att tolka. Nedan i figur 12 
finns ett diagram om visar hur många kommuner som svarat på respektive svarsalternativ.  
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Figur 12. Kommunernas tolkning av sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 § PBL. 

Utöver kryssfrågorna har kommunerna gett förklaringar till frågorna. Några kommuner har 
belyst att sammanhållen bebyggelse uppstår först vid fyra angränsande tomter, medan andra 
har skrivit mellan fem och åtta angränsande tomter. Som vi ser i diagrammet ovan är det flest 
kommuner som angivit att sammanhållen bebyggelse pekats ut på en karta. 22 kommuner 
har svarat att de anser att sammanhållen bebyggelse uppstår vid tre tomter. 18 kommuner 
har svarat att sammanhållen bebyggelse uppstår vid två angränsande tomter och nästan lika 
många har svarat 10 till 20 hus. Svarskategorin ”annat” har valts av 20 kommuner och för 
att förstå vad dessa kommuner menar behöver deras förklaring till svaren läsas och de 
återfinns i bilaga C. Vissa kommuner specificerar de områden som ingår i sammanhållen 
bebyggelse i översiktsplanen medan de i andra kommuner förklarar att det alltid är en 
bedömning från fall till fall. 
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Sammanhållen bebyggelse med tillägg i 9 kap. 6 § PBL  
Sammanhållen bebyggelse med tillägget i 9 kap. 6 § PBL har kommunerna tolkat på lika 
spridda sätt som i tolkningen av 1 kap. 4 § PBL. Många kommuner hänvisar till samma 
tolkning som i legaldefinitionen i 1 kap. 4 § PBL. Vissa kommuner anger att vid två 
angränsande tomter uppstår sammanhållen bebyggelse och ungefär lika många har angett 10 
till 20 hus. 25 kommuner har angett vid tre tomter. 32 kommuner har svarat att de använder 
sig av karta för att bedöma var det är sammanhållen bebyggelse. Flest kommuner, 34 stycken, 
har angett annat som svarsalternativ och sedan preciserat mer i förklaringen vad som avgör. 
I figur 13 nedan finns ett diagram som visa alla kommuners svarsalternativ. 

  

Figur 13. Kommunernas tolkning av sammanhållen bebyggelse med dess tillägg i 9 kap. 6 § PBL. 

https://www.facebook.com/messages/t/tove.engblom
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Likt förklaringarna till första frågan, hänvisar kommunerna till översiktsplanen där de menar 
på att områden med sammanhållen bebyggelse som omfattas av bygglovsplikten ska vara 
utpekade, men vissa pekar på att det alltid är en bedömning från fall till fall.  

 
Tillbyggnad  
Vad som avses med storlek på en tillbyggnad är lika varierande som tolkningen av 
sammanhållen bebyggelse. Vissa kommuner ger en angivelse med storlek i kvadratmeter och 
andra i procent av huvudbyggnaden. 18 av kommunerna har angett ett mått i hur många 
kvadratmeter som får utgöra tillbyggnad. 44 kommuner har angett en procentenhet av 
huvudbyggnaden medan 59 kommuner har angivelser i både procent och kvadratmeter. I 
figur 14 nedan finns ett diagram som visar hur kommunerna svarat.  

Figur 14. Kommunernas bedömning om vad som anses som liten tillbyggnad enligt 9 kap. 6 § PBL. 

En del kommuner beskriver att en tillbyggnad inte får dominera eller att den ska passa in i 
områdets karaktär. Vid angivelser i både procent och kvadratmeter finns det olika angivelser 
för både procenten och kvadratmetrarna. Nedan förklaras ett exempel för att lättare skapa 
förståelse för vad som menas när kommunerna anger både en procentenhet och en maxareal.  
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Angivelsen kan exempelvis vara 50 % eller max 50 kvadratmeter. Det betyder att om en 
huvudbyggnad är 80 kvadratmeter får tillbyggnaden vara endast 40 kvadratmeter eftersom 
det är 50 % av huvudbyggnadens area. Om en huvudbyggnad däremot är 150 kvadratmeter 
får tillbyggnaden vara 50 kvadratmeter eftersom det är maxarealen som får utgöra storleken 
för tillbyggnaden. Då menar kommunerna att det som först uppnås är det som gäller. Notera 
att detta är ett exempel och att inga angivelser i detta exempel kan användas för att avgöra 
rätt eller fel. 

För att belysa olikheterna ytterligare i enkätsvaren kan en jämförelse mellan två kommuner 
göras. En kommun anger att en tillbyggnad får vara 5 till 10 kvadratmeter för att kunna 
uppföras bygglovsfritt. Den andra kommunen anger att en tillbyggnad får vara  
50 % av huvudbyggnaden men max 100 kvadratmeter för att kunna uppföras utan bygglov.  

Komplementbyggnad  
Om en fastighetsägare önskar uppföra en komplementbyggnad med hänvisning till 9 kap. 6 
§ PBL har kommunerna även här olika tolkningar av hur stor denna komplementbyggnad 
får vara. I figur 15 nedan visas kommunernas svar.  

Figur 15. Kommunernas bedömning om vad som anses vara en komplementbyggnad enligt 9 kap. 6 § PBL. 

35 kommuner menar att den inte får dominera huvudbyggnaden. Även här anges ofta mått i 
procent, kvadratmeter eller både och. 58 kommuner har maxangivelser för hur många 
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kvadratmeter som får utgöra komplementbyggnad. Vissa av kommunerna tillåter 
komplementbyggnader på 15 kvadratmeter utan bygglov, andra kommuner tillåter upp till 70 
kvadratmeter. 28 kommuner har angivelser i både procent av huvudbyggnaden och 
kvadratmeter. 21 kommuner belyser att komplementbyggnaden ska vara just ett komplement 
till huvudbyggnaden och att den inte ska kunna avstyckas och bilda en egen fastighet. Några 
av de svarande kommunerna anger olika storlekar för en komplementbyggnad beroende på 
vad den ska användas till. Om den exempelvis ska användas till garage får den vara större än 
om den ska användas till ett förråd eller en gäststuga.  

Krävs anmälan? 
Av de 164 kommuner som svarat på enkäten var det 116 av dem som svarade att anmälan 
inte krävdes för att uppföra en tillbyggnad eller komplementbyggnad enligt 9 kap. 6 § PBL. 
Det är nästan 71 % av de svarande kommunerna som angett att fastighetsägaren inte behöver 
anmäla en bygglovsbefriad åtgärd som tillbyggnad eller komplementbyggnad som uppförs 
enligt 9 kap. 6 § PBL. 15 av de kvarvarande kommunerna svarade att de krävde både anmälan, 
startbesked och slutbesked. Resterande 33 kommuner hade olika svar med allt från att de 
saknade uppfattning till att endast slutbesked krävs eller att det inte kräver något samtidigt 
som de kräver en anmälan. Vad nu det betyder? För att lättare förstå svarsalternativen 
återfinns frågorna från enkätundersökningen i bilaga B. Kommunernas svar visas i figur 16 
nedan. 

Figur 16. Kommunerna kräver följande för att få upprätta en byggnation med stöd av 9 kap. 6 § PBL. 
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5.2 Enkätanalys 
Enkäten visar att kommunerna i landet tolkar paragrafen på många olika sätt i alla frågor. Vi 
förmodar att det beror på att paragrafen upplevs otydlig. Det bedömde även vi och av just 
denna anledning uppkom denna studie. Vi kan med stöd av denna enkätundersökning visa 
att fastighetsägare som har rätt att uppföra byggnation enligt 9 kap. 6 § PBL kommer att 
behandlas olika beroende på vilken kommun som fastigheten är belägen i. Vissa kommuner 
har svarat lika på en del frågor men skiljer sig åt på andra. I vissa fall arbetar angränsande 
kommuner mot samma bygglovsenhet och därför finns det ett fåtal svar som är identiska. 
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6 Diskussion 
Vid det här laget kan vi fastställa att 9 kap. 6 § PBL är en sannerligen komplicerad paragraf. 
Vad exakt som gör denna paragraf svår kan vi konstatera beror på flera olika orsaker. Vi 
kommer i detta avsnitt att försöka belysa och diskutera svårigheterna. Med figur 17 nedan 
vill vi illustrera relationen mellan lagstiftningen och kommunernas riktlinjer. Men vem 
kontrollerar att kommunernas agerande ryms inom lagstiftningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande avsnitt kommer behandla tolkningssvårigheterna med lagstiftningen och 
konsekvensen av kommunala riktlinjer samt bristen på överordnande myndighet. Först vill 
vi lyfta problematiken som uppstår för en fastighetsägare som vill uppföra en byggnad och 
vilka tillvägagångsätt denna har att välja på vid uppförandet av kompletteringsåtgärder på 
glesbygden. Inför kommande avsnitt är figur 18 nedan bra att återkomma till och ha i åtanke. 
Vi betvivlar att syftet med lagstiftningen var att sätta fastighetsägaren i denna komplicerade 
situation. Valmöjligheterna är många men säkerheten att få uppföra en byggnad som med 
garanti får stå kvar är få. Vi börjar med att illustrera de olika tillvägagångssätten, se figur 18 
nedan.  

 

Lagstiftning

Kommunala 
riktlinjer

?

Figur 17. Kommunala befogenheter ska inrymmas under lagstiftningen. Men vem bevakar att det följs? 
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Figur 18 beaktar inte något ställningstagande till vilken av parterna, det vill säga kommunen 
eller fastighetsägaren, som har gjort rätt tolkning. Oavsett går fastighetsägaren inte säker 
förens preskriptionstiden har löpt ut (tio år). Förutsatt att denna inte söker bygglov. Så länge 

Figur 18. Tillvägagångssätt för att en fastighetsägare ska uppgöra en säker byggnation. 
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det finns en paragraf som möjliggör för bygglovsbefrielse vore det dumt om den inte nyttjas. 
Utan prejudicerande rättsfall, tydligare lagstiftning eller annan juridisk vägledning kan vi 
konstatera att byggnaderna kommer stå osäkra i tio år.  

Efter granskning av rättsfall kan vi se att det oftast är grannar som klagar. Om 
fastighetsägaren vill minimera risken för att bli anmälda är det viktigt att denna har 
grannarnas medgivande, gärna skriftligt, oavsett avstånd till tomtgräns. 

Vi kan utifrån enkätundersökningen konstatera att det sällan är lönsamt att rådfråga 
kommunen vad de anser om bygglovsbefrielsen på glesbygden. Sannolikheten att få rätt svar 
är mycket liten då inte ens lagstiftningen har något svar att ge. Det är mer lönsamt att ha god 
relation med grannar och vänta ut preskriptionstiden.  

6.1 Svårigheterna med lagstiftningen  
Bygglovsbefrielsen i 9 kap. 6 § PBL är inte avsedd för kommunerna att tillämpa utan för 
fastighetsägarna själva att både tolka och tillämpa. Som tidigare sagts krävs varken bygglov, 
anmälan eller rådgivning. Därför kan det anses vara självklart att denna paragraf också borde 
vara anpassad för gemene man att förstå, men så är inte fallet. I själva verket är paragrafen 
oerhört komplicerad. Den har inte mindre än sex120 olika tolkningssvårigheter. Som om inte 
det vore nog är lagstiftarens förklaringar utspridda i sju olika förarbeten. Att läsa och hitta i 
juridiska dokument kräver en juridisk förkunskap som vi inte kan ta för givet att 
fastighetsägaren besitter. 

Paragrafens utveckling har pågått under en lång tid. Tillsammans med figur 19 nedan och 
resonemanget från avsnitt 4, kan vi konstatera att tillämpningen av 9 kap. 6 § PBL inte är 
anpassad för gemene man. 

                                                 
120 Se avsnitt 3.2 för vilka tolkningssvårigheter som paragrafen innefattar.  
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Frågan är då, är denna paragraf anpassad för någon att förstå och för vem i så fall? Av de 
tillfrågade kommunerna i enkätundersökningen hade ingen kommun tolkat 9 kap. 6 § PBL 
på liknande vis. Det tyder på att paragrafen är svårbegriplig och lämnar för stort utrymme 
för tolkning. Vi kan efter resonemanget i avsnitt 4 fastställa att förarbetena är desto mer 
innehållsrika, förutsatt att du vet var du ska läsa. 

Vi anser att lagstiftaren misslyckades med sin avsikt att göra PBL till en mer lättförståelig och 
tydligare lagstiftning, i alla fall när det kommer till tolkningen av 9 kap. 6 § PBL. När 
legaldefinitionen för sammanhållen bebyggelse infördes och begreppet samlad bebyggelse 
togs bort ändrades tolkningen av paragrafen. Vi anser efter denna enkätundersökning att 
många kommuner inte har uppfattat att sammanhållen bebyggelse ska läsas med det tillägg 
som står i 9 kap. 6 § 3 st PBL. Vi förmodar att många kommuner läser sammanhållen 
bebyggelse som de läste samlad bebyggelse och tänker därför att bygglovsplikten definieras i 
legaldefinitionen, 1 kap. 4 § PBL. Om lagstiftaren hade valt att behålla begreppet samlad 
bebyggelse, som vid det laget var ett vedertaget begrepp kopplat enbart till bygglovsplikten, 
skulle det besparat många byggnadsnämnder från att göra felaktiga uppdateringar av den 
”nya tolkningen”. 

6.1.1 En tolkning av 9 kap. 6 § PBL 
Vi kommer nu att redogöra hur vi anser att 9 kap. 6 § PBL bör tolkas, baserat på 
resonemanget i avsnitt 4 ovan. Notera dock att denna bedömning är enbart våran tolkning 
och saknar i vissa delar juridiskt stöd. 

Sammanhållen bebyggelse 
Vi anser att sammanhållen bebyggelse med bygglovsplikt aldrig kan uppstå för en 
bebyggelsegrupp färre än 10 byggnader (bostadshus med komplementbyggnader, butiker och 
lokaler). Mellan intervallet 10 till 20 byggnader beror bygglovsplikten på omgivningens 
karaktär (närhet till tätbebyggelse) och måste därför prövas. Överstiger antalet 20 byggnader 
krävs ingen prövning då bygglovsplikten alltid infaller. Figur 20 nedan illustreras relationen 
mellan de olika stadierna av sammanhållen bebyggelse och när omfattning av byggnader i 
omgivningen bli så omfattande att de krävs bygglov.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 20. Relationen mellan bygglovsfrihet och bygglovsplikt vid sammanhållen bebyggelse 
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Vad gäller avståndet mellan byggnaderna och tomterna anser vi att det är högst lämpligt att 
använda ”buffertzoner121” med en yta om 2 hektar (med en radie om ca 80 meter) för att 
avgöra om bebyggelsen är att anses som sammanhållen, se illustration i avsnitt 4.2.1, figur 4 
och 5.  

Kompletteringsåtgärder 
Vad gäller bedömningskriterier för hur stor en kompletteringsåtgärd bör vara är den enda 
vägledningen som finns i propositionerna att byggnaden ej får dominera. Tittar vi på ovan 
nämnda rättsfall anser vi att bedömningen bör kunna göras enligt följande. Om en 
komplementbyggnad motsvarande 40 % av bostadshusets byggnadsarea kan anses som 
mindre122, borde inte det då även gälla för en liten (mindre) tillbyggnad? Samma 
förutsättningar ska gälla för både tillbyggnad och komplementbyggnad.  

Vi anser att en tillbyggnad eller en komplementbyggnad vars byggnadsarea understiger 50 % 
av bostadshusets byggnadsarea alltid är underordnad förutsatt att byggnaden inte är högre, 
längre, bredare eller placerad på olämpligt vis. Om byggnaden överstiger eller näst intill är 
lika stor som bostadshuset är den ej underordnad och kan ej räknas som en tillbyggnad. Allt 
där emellan är utan juridisk vägledning omöjligt att avgöra. Fastighetsägarna och 
kommunerna får därför avgöra från fall till fall om den tilltänkta byggnaden är av de slag som 
kräver bygglov eller inte enligt 9 kap. 6 § PBL. Vi visar med figur 21 hur vi anser att 
storleksbedömningen för kompletteringsåtgärder bör göras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt propositionerna och de rättsfall som vi granskat har vi inte kunnat hitta någon 
begräsning i absolut tal. Därför anser vi att kommunerna omöjligt kan ha fasta kriterier som 
tillämpas vid alla bedömningar. Exempelvis kan 30 m2, ställd i relation till ett bostadshus, 
vara mer än 50 % av bostadsarean medans 50 m2 kan vara mindre än 50 % för ett annat 

                                                 
121 Buffertzoner, med hjälp av karteringsprogram kan man enkelt skapa områden av en viss storlek 
som läggs över ett objekt. Exempelvis i form av cirklar.  
122 MÖD P 6299–14, bedömning gällande komplementbyggnad.  

Figur 21. Visar en byggnadsstorlek i relation till huvudbyggnad när den kan anses bygglovspliktig eller ej. 
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bostadshus. Vi vill med detta belysa att fasta riktlinjer aldrig kan vara lämpligt eftersom 
skillnaderna är så pass stora från fall till fall. 

Vi har sammanställt hur många lagändringar som har gjorts i nya PBL från det att den vann 
laga kraft. Totalt har 261 paragrafändringar gjorts i 33 olika laguppdateringar. Det ger ett 
genomsnitt på 32 ändringar per år. Kan antalet lagändringar orsaka att kommunerna inte 
hinner sätta sig in i både lagtext och förarbeten då materialet blir för överväldigande? 
Sannolikheten för att en ny uppdatering kommer inom kort är relativt stor vilket kan påverka 
intresset hos bygglovshandläggarna att vilja hålla sig uppdaterade. Oavsett anser vi att 
lagändringarna inte leder till en tydligare lagstiftning, snarare en rörigare. Relaterar vi bara till 
9 kap. 6 § PBL är den ett tydligt kvitto på att ju fler ändringar desto mer utspridd och rörig 
paragraf. Om de istället hade valt vid införandet av PBL att göra en heluppdatering på 
paragrafen och samlat alla resonemang i en och samma proposition hade det underlättat 
betydligt för läsaren. 

Vi vill också påpeka det faktum att ingen anmälan krävs vid bygglovsbefrielse enligt 9 kap. 6 
§ PBL. Trots frånvaron av kravet i 6 kap. 5 § PBF finns det kommuner i 
enkätundersökningen som kräver anmälan, startbesked och slutbesked för byggnader 
uppförda enligt 9 kap. 6 § PBL. Än en gång ett bevis på att kommunerna överskrider sina 
befogenheter och därmed strider mot legalitetsprincipen. Kommunen tar dessutom ut avgift 
för att handlägga ovan nämnda krav, inte nog med att det blir en extra väntetid innan 
projektet kan påbörjas, det blir dessutom en extra kostnad för fastighetsägaren.  

Hållbart byggande 
Det finns en risk att bygglovsbefrielsen skulle kunna orsaka sämre standarder på byggnader 
än om bygglov (eller anmälan) hade varit ofrånkomligt. Vi kan anta att fastighetsägaren har 
en viss förbestämd budget. Om denna då slipper bekosta avgifter till kommunen och istället 
kan lägga pengarna på bättre material har vi en större chans för bättre standard vilket främjar 
både den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Detta går givetvis inte att ta för givet, 
fastighetsägaren kan snåla på materialbudgeten och lägga pengarna på annat.  

Värt att komma ihåg är att fastighetsägaren oavsett bygglov eller inte alltid är skyldig att 
uppföra byggnader enligt de krav som ställs i 2 kap 6 § PBL123. Skulle en bygglovsbefriad 
byggnad inte uppfylla kraven kan kommunen kräva vid tillsyn att byggherren ska åtgärda, 
eller i värsta fall bygga om byggnaden vilket kommer bli mycket dyrare än om 
fastighetsägaren byggt ”rätt” från början. Viktigt är här att bygglovshandläggare upplyser 
fastighetsägaren eller byggherren redan vid eventuellt rådgivning vilka skyldigheter denna 
har.  

                                                 
123 Paragrafen reglerar att byggnadsverks ska utformas och placeras på lämpligt vis med hänsyn till 
bland annat, landskapsbilden, brandskydd, god hus- och energihållning m.m.  
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6.2 Kommunala riktlinjer 
En kommunmedborgare ska känna sig trygg med att den bedömning som en 
byggnadsnämnd tar är noga avvägd mellan enskilda och allmänna intressen, att de krav som 
ställs har lagstöd och framför allt att de fyller ett syfte. Tyvärr har resultatet från 
enkätundersökningen i denna studie visat på något helt annat. Inte en enda kommun har 
enligt vår mening gjort en korrekt bedömning hur 9 kap. 6 § PBL bör tolkas. I princip alla 
kommuner har en fast mall som de applicerar på all bedömning. Av 164 svarande kunde vi 
utläsa att flera kommuner har någon form av beslut på hur paragrafen ska tolkas. Dessa 
beslut, ofta kallade riktlinjer eller policys, har som tidigare nämnts inget lagstöd och bör 
enbart ses som ett internt arbetsdokument. 

Viktigt är därför att kommunerna informerar fastighetsägarna att den bedömning som 
byggnadsnämnden gör inte måste följas utan att fastighetsägaren kan göra en egen tolkning. 
Risken finns att kommunen vid eventuell tillsyn väljer att lägga ett lovföreläggande eftersom 
byggnaden strider mot kommunens bedömning. Denna valmöjlighet antar vi sällan når fram 
till fastighetsägaren som med all säkerhet förmodar att den bedömning som kommunen gjort 
angående bygglovsbefrielse är den som måste följas.  

Vi vill inte med denna studie påstå att kommunala riktlinjer är helt att förkasta. Det finns 
säkert bra riktlinjer som är utformade som det vägledande dokument som det är avsett att 
vara. I det här fallet borde riktlinjer för bedömning av bygglovsbefriade åtgärder på 
glesbygden i enlighet med 9 kap. 6 § PBL vara uppbyggda utifrån hur förarbetena resonerar. 
Men att framställa riktlinjer som kommunala beslut som följs till punkt och pricka anser vi 
strider mot legalitetsprincipen. Ska fasta bedömningskriterier användas måste dessa stå i lag 
och vara lika för alla, oavsett kommun, fram till dess ska en prövning göras för varje enskilt 
ärende.  

När det kommer till bygglov anser vi att byggnadsnämnderna missar en oerhört viktig fråga. 
Varför prövar vi bygglov? För vem och för vilket syfte? Här anser vi att 
proportionalitetsprincipen ska vägas in. Kommunerna måste avgöra om byggnaden strider 
mot något allmänt intresse eller om grannar kan bli påverkade. Saknas allmänt intresse och 
grannar är positiva finns det då något skäl att inte låta fastighetsägaren bygga utan lov?  

Vi menar att lokaliseringskravet i 2 kap. 6 a § PBL redan är prövat när bostadshuset och 
tomten uppfördes och kräver därför ingen ytterligare prövning. Vad gäller hänsynskravet i 2 
kap. 6 § PBL är byggherren eller fastighetsägaren skyldig att utforma och placera byggnaden 
enligt de krav som står i paragrafen oavsett lov. Att fastighetsägare är skyldig att beakta vissa 
krav i lagstiftningen utan myndighetsutövning är ingen nyhet, i exempelvis miljöbalkens 2 
kap. finns flera hänsynskrav som gäller för alla, alltid.  

Vad har då kommunerna för skäl att sätta fasta bedömningskriterier? Vi utgår ifrån att många 
kommuner vill gardera sig och gör en snäv bedömning som inte på något vis kan tolkas som 
bygglovspliktig. På så vis har de ”ryggen fri” i en eventuellt framtida tvist om granne eller 
någon annan part skulle välja att klaga. Skulle kommunen göra en friare bedömning och 
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medge byggnaden som bygglovsfri enligt 9 kap. 6 § PBL finns risken att det beslutet 
överklagas av en granne eller annan motstridig part. Det blir då kommunen som får ta 
ansvaret vid en eventuell tvist. 

I brist på rättsfall som berör hela 9 kap. 6 § PBL skulle dock en sådan öppning krävas för att 
få vägledning från domstolarna. Vi menar att om inte kommunen lättar på 
bedömningskriterierna kommer inte heller paragrafen kunna bli prövad. Så vida inte en 
fastighetsägare bygger utan rådfrågning och väljer att själv överklaga ett eventuellt framtida 
lovföreläggande och yrka på att 9 kap. 6 § PBL gäller. 

Detta leder in oss på nästa resonemang, om inte kommunerna upplyser fastighetsägaren om 
dennes rätt att överklaga hur ska gemene man veta att den möjligheten finns? Hur många 
fastighetsägare orkar ta den striden? Risken att betala domstolskostnader kan bli betydligt 
mer kostsam än att ge vika och betala för bygglov. Men någon måste ta risken, annars får vi 
aldrig saken prövad.   

6.3 Överordnande myndighet 
Som tidigare nämnt i avsnitt 4.5 Byggnadsnämndens roll, anser vi det helt orealistiskt att 
ansvaret för att kontrollera byggnadsnämndens befogenheter ligger på den enskilda. Vi har i 
dagens lagstiftning ingen överordnande myndighet som bevakar byggnadsnämndens 
agerande eller delar ut kännbara konsekvenser på eget initiativ. För att byggnadsnämndens 
handlande över huvud taget ska uppmärksammas krävs att den enskilda fastighetsägaren 
väljer att överklaga, anmäla eller stämma nämnden. Det är gemene mans ansvar att veta när 
byggnadsnämnden överskrider sina befogenheter. Det ansvaret anser vi borde ligga på en 
överordnande myndighet. 

Vi önskar att det funnits en mer aktiv myndighet vars uppdrag är att kontrollera 
kommunernas skyldigheter gentemot PBL och som har möjlighet att dela ut sanktioner vid 
felaktig myndighetsutövning. Då hade kommunerna tvingats ta ett större ansvar och inte 
kunna belasta de enskilda med samhällets skyldigheter. Att kommunerna ställer hårdare krav 
än vad lagstiftningen medger gäller tyvärr inte bara vid bygglov utan förekommer även vid 
exploatering, planläggning m.m. Fram till att en sådan myndighet utvecklas får de enskilda 
bära ansvaret att uppmärksamma kommunerna om deras ansvar och anmäla när de 
överskrider deras befogenheter.  
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Figur 22. Visar hur systemet borde vara uppbyggt. 

Vi vill med figur 22 visa hur systemet borde vara uppbyggt. Grunden i kommunala riktlinjer 
(beslut eller policys) ska baseras på lagstiftningen och utövas inom dess ramar. För 
vägledning, stöd och tillsyn ska det finnas en aktiv myndighet som arbetar med att utbilda 
och hjälpa kommunerna. Men också bevaka så att lagstiftningen följs. Tolkningen och 
avvägningen ska ligga i proportionalitetsprincipen och inom legalitetsprincipens ramar. 

6.4 Framtida förbättringar 
För att anpassa reglerna för bygglov på glesbygden krävs någon form av vägledning av 
tolkningen. Att tvinga fram ett rättsfall känns lättare sagt än gjort. På grund av alla 
lagändringar i PBL är vi tveksamma till ännu en lagändring. Men skulle det ändå bli aktuellt 
förväntar vi oss en total omstrukturering där lagtexten anpassas efter tillämparen som i detta 
fall är gemene man och att resonemang i förarbeten samlas på ett och samma ställe. 

Fram till dess skulle vi mer än gärna se en uppstrukturering av de kommunala riktlinjerna 
och andra beslut som finns tillgängligt bland olika myndigheter. Det är inte ens enkelt för 
den envisa och nyfikna fastighetsägaren att ta reda på vilka bedömningar denna ska förlita 
sig på då ingen säger samma. Varken kommuner, länsstyrelsen eller Boverket har samma 
tolkningar i alla avseenden. Så länge vi inte har rättsfall har vi heller inget facit. Fram till dess 
får vi försöka göra den bästa tolkningen och komma ihåg att varje enskilt fall ska bedömas 
utefter omgivningen och omfattningen.  
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7 Slutsatser 
Vad som till en början var en svår paragraf att tolka och övergripa har nu efter flera veckors 
bearbetning mynnat ut i denna studie. Efter tio veckors arbete har vi läst igenom många sidor 
förarbeten, lagtext och lagkommentarer. Vi har tolkat myndigheters beskrivningar och 
sammanställt en enkätundersökning. Vi har kommit fram till följande:  

Trots att lagstiftaren inte hade för avsikt att ändra tillämpningen av 9 kap. 6 § PBL uppstod 
förändringar i samband med att begreppet samlad bebyggelse ändrades till sammanhållen 
bebyggelse och fick en legaldefinition i 1 kap. 4 § PBL.  

Vi har efter denna rättsdogmatiska studie kunnat fastställa att 9 kap. 6 § PBL ska både tolkas 
och tillämpas av fastighetsägaren. För de åtgärder som paragrafen medger gäller att 
byggnaderna vidtas: 

o utanför sammanhållen bebyggelse, eller 
o inom sammanhållen bebyggelse men på grund av omfattningen av byggnader inte 

är bygglovsplikt, se figur 23 nedan.  

 

 

För de byggnaderna som kan uppföras bygglovsfritt ska de vara av sådan storlek att de 
underordnar sig huvudbyggnaden. Byggnaderna får inte vara längre, högre, bredare eller 
placerade på så vis att de kommer att dominera över huvudbyggnaden. Vi anser att allt under 
50 % av huvudbyggnadens byggnadsarea går att uppföra utan bygglov förutsatt att det inte 
dominerar. Allt över 50 % måste utredas från fall till fall. Angående begreppen ”en” som står 
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Figur 23. Delbedömningen som fastighetsägaren ska ta hänsyn till för att veta om 
byggnationen är bygglovsbefriad eller ej. 
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framför liten tillbyggnad och komplementbyggnad är detta inte en begränsning i antal 
byggnader som får uppföras.  

Till sist vill vi belysa att det är vissa skillnader på dagens lagstiftning och ÄPBL om vad som 
avgör när bygglovsplikten börjar gälla. Enligt ÄPBL uppstod samlad bebyggelse när en 
samling bestod av 10 till 20 hus. Med hus ansågs då förutom bostadshus även andra 
byggnader som industribyggnader och butiker. Komplementbyggnader som förråd och 
garage räknades inte med i denna omfattning. Med dagens lagstiftning räknas även 
komplementbyggnader med i omfattningen för att avgöra om bygglov behövs. Vilket medför 
att kraven på omfattningen av byggnader i bebyggelsen har höjts.  

Med stöd av enkätundersökningen kan vi visa att kommunerna gör olika bedömningar kring 
tolkningen av 9 kap. 6 § PBL. Slutsatsen utifrån enkätanalysen är att paragrafen ger för stor 
tolkningsfrihet vilket kan resultera i 290 tolkningar.  

Vi vill avrunda denna studie med att poängtera en sista gång att, för att vara en paragraf 
avsedd för gemene man att tillämpa är den som gjord för att skapa konflikt. Dels mellan 
fastighetsägare och kommun men också mellan grannar. Vi kan inte ta för givet att en 
fastighetsägare avsätter flera veckors arbete för att skaffa sig kunskap om byggnationen anses 
bygglovsbefriad och i så fall hur stor åtgärden får vara. Vi hoppas på att i framtiden se en 
bättre lösning. En lösning som fortfarande stärker de enskildas äganderätt utan att i nästa 
sekund riskera att prövas mot felaktiga grunder. Det måste finnas tydligare vägledning och 
en mer jämställd bedömning. Äganderätten måste vara likvärdig i hela vårt avlånga land eller 
åtminstone prövas utefter samma kriterier. Kommunerna ska ha monopol på planläggning 
inte på glesbygd.  

7.1 Framtida studier 
Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen försökt att ta del av statistik över överklagade 
tillsynsärenden, formaliafel och JO-anmälningar kopplade till bygglovsbefrielsen. Vi har vid 
varje försök tyvärr kunnat konstatera att materialet vi fått ta del av har omfattats av mer än 
vi efterfrågat och mer sorterat underlag har ej gått att nå utan manuell granskning. Vi 
förmodar att det finns mycket mer att granska. Exempelvis skulle det vara intressant att 
granska lovföreläggande och se hur många som fått föreläggande för en åtgärd som borde 
kunnat anses som bygglovsbefriad enligt 9 kap. 6 § PBL. Liknande granskning skulle vara 
intressant att göra på överklagade tillsynsärenden för att få med länsstyrelsens beslut och 
tolkning. Ett annat förslag på framtida studier är att kolla hur vanligt det är att 
byggnadsnämnden gör formalia fel, det vill säga överskrider sina befogenheter.  
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C: Enkätsvar 

 

Län Kommun

Vad har Ni för 
befattning inom 
kommunen?

Hur bedömer ni 
begreppet 
sammanhållen 
bebyggelse utifrån 
definitionen i PBL 1:4? 
(flera svarsalternativ är 
möjligt)

Hur bedömer ni 
begreppet 
sammanhållen 
bebyggelse i samband 
med tillägget "och 
bygglov behövs med 
hänsyn till omfattningen 
av byggnadsverk i 
bebyggelsen" i PBL 9:6? 
(flera svarsalternativ är 
möjligt)

Utanför detaljplan och 
sammanhållen 
bebyggelse får en liten 
tillbyggnad uppföras. 
Hur definierar Ni vad 
som är liten 
tillbyggnad? (flera 
svarsalternativ är 
möjligt)

Utanför detaljplan och 
sammanhållen 
bebyggelse får en 
komplementbyggnad 
uppföras. Hur 
definierar Ni vad som 
är 
komplementbyggnad? 
(flera svarsalternativ 
är möjligt)

Kräver ni något 
eller några av 
följande 
alternativ vid 
uppförande av 
liten tillbyggnad 
eller 
komplementbyg
gnad enligt PBL 
9:6? (flera 
svarsalternativ 
är möjligt)

Förklaring till 
ovanstående svar

Förklaring till 
ovanstående svar

Förklaring till 
ovanstående svar

Förklaring till 
ovanstående svar

Västra 
Götalands län

Kommun 
1 Bygglovsarkitekt 10-20 hus, Enligt karta 10-20 hus

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej
Byggnadsarean kan 
variera, dock några 
kvadratmeter mer än 
25 kvm. Får ej 
dominera över 
bostadshuset. Det 
beror även på 
områdetskaraktär.
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Kommun 
2 Plan- Bygg- Miljöchef Två tomter Saknar uppfattning < 15 kvm

Beror på områdets 
karaktär

Startbesked, 
Slutbesked

Vi tolkar syftet med 
PBL 1:4 som att två 
bebyggda fastigheter 
bredvid varandra som 
samanhållen 
bebyggelse 

Bedömningen i vår 
kommun är att vi nära 
inte har några 
områden som inte är 
inom samlad 
bebyggelse

Kommun 
3 Bygglovhandläggare Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Två tomter som 
gränsar till varandra 
med minst tre 
byggnadsverk i form av 
byggnader på varje.

Två tomter som gränsar 
till varandra med minst 
tre byggnadsverk i form 
av byggnader på varje.

Med en liten tillbyggnad 
menar kommunen en 
byggnadsarea på max 
50 % av den befintliga 
byggnadens 
byggnadsarea (ytan 
den upptar på marken), 
men max 40 
kvadratmeter. 
Tillbyggnaden får inte 
ha fler våningar än 
huvudbyggnaden.

•underordnar sig 
huvudbyggnaden
•har en byggnadsarea 
på max 50 
kvadratmeter
•har max en våning
•inte placeras 
närmare än 4,5 meter 
från tomtgränsen 
(får du skriftligt 
godkännande från alla 
berörda grannar kan 
du ha byggnaden 
närmare gränsen. Om 
du ska bygga 
närmare allmän 
platsmark, gata, väg 
än 4,5 meter från 
tomtgränsen behöver 
du alltid bygglov).
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Kommun 
4

Sektorchef Miljö och 
Bygg Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej 

bebyggelse är i PBL 
definierad som 
bebyggelse på tomter 
som gränsar till 
varandra eller skiljs åt 
endast av en väg, gata 
eller parkmark. För att 
det ska vara 
sammanhållen 
bebyggelse krävs det 
minst två tomter, som 
gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av 
en väg, gata eller 
parkmark, och att det 
på vardera tomten ska 
finnas minst tre 
byggnadsverk varav 
minst en byggnad.

Det måste även göras 
en bedömning hur 
bebyggelsestrukturen 
är formad på tomten 
och om det finns 
naturliga avgränsningar 
t.ex. skog som gör att 
det inte upplevs som 
att de ianspråktagna 
tomterna gränsar till 
varandra. När man 
pratar om tomt i detta 
läge så är det de delar 

På samma vis som 
ovan. Tillägget är bara 
en möjlighet för en 
fastighetsägare att inom 
sammanhållen 
bebyggelse kunna 
bygga utan bygglov med 
hänsyn till 
bebyggelsestrukturen på 
tomterna.

Lite tillbyggnad = max 
50 kvm och max 50 % 
av bygglovsgiven BTA 
för bostadshuset. Det 
finns ingen begränsning 
i antal.

Lite 
komplementbyggnad 
= max 50 kvm och 
max 50 % av 
bygglovsgiven BTA 
för bostadshuset. Det 
finns ingen 
begränsning i antal.
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Kommun 
5 Bygglovsingenjör Enligt karta, Annat Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Vi utgår från det som 
gällande ÖP anger i 
kombination med 
kartunderlag.

30 kvm dock max 50 % 
av huvudbyggnadens 
byggnadsarea, enligt 
beslut som tagits i plan- 
och byggnadsnämnden.

Max 30 kvm, enligt 
beslut som tagits i 
plan- och 
byggnadsnämnden.

Kommun 
6 Bygglovingenjör Tre tomter Tre tomter < 15 kvm < 25 kvm Nej
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Kommun 
7

Bygglovshandläggare 
och inspektör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

I vårt kartprogram är 
sammanhållen 
bebyggelse utritat, det 
kan dock dröja innan 
det uppdateras (tex vid 
byggnation precis 
bredvid sammanhållen 
bebyggelse som 
kommer att ingå men 
inte uppdaterats på 
kartan). Då görs 
bedömningar utifrån 
platsen och 
bebyggelsen.

Högst 50% av BYA, 
dock högst 50 kvm, och 
den får inte dominera 
över bostadshuset. 
Bygglovsfritt dvs. vilket 
jag antar att ni menar.

Samma som ovan, får 
tillämpas på 
uppförandet av 
komplementbyggnade
r också

Kommun 
8 byggnadsinspektör Tre tomter, 10-20 hus 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

< 25 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset Nej

25% av bostadshuset 
men högst 50 kvm

Kommun 
9 Chef

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej
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Kommun 
10 Bygglovhandläggare 10-20 hus 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Sammanhållen 
bebyggelse bedöms 
vara ca 10 bostads-
/fritidshus. Avstånd 
mellan 
bostadsbyggnader som 
ingår i sammanhållen 
bebyggelse ska inte 
överstiga 50 m. 

Tillbyggnad får ske med 
max upp till 50 % av 
byggnadsytan eller max 
30 kvm (byggnader 
som överstiger 60 kvm i 
byggnadsyta får byggas 
till med max 30 kvm).

Komplementbyggnad 
som inte nyttjas som 
garage (typ 
gäststuga, förråd) får 
byggas om 30 kvm. 
Garage (får innehålla 
förrådsdel men inte 
något typ av boende) 
får byggas om 50 kvm 
om det inte dominerar 
över bostadshuset. 

Kommun 
11

Bygglovshandläggare/ -
inspektör 10-20 hus 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Vi utgår från 
definitionen från detta 
arbete:
http://www.lansstyrelse
n.se/gavleborg/SiteColl
ectionDocuments/Sv/s
amhallsplanering-och 
kulturmiljo/planfragor/B
ygg/2_Slutrapport_sam
manh%C3%A5llen_be
byggelse.pdf

Högst 50% av 
bostadshuset dock 
maximalt 30 kvm.

Komplementbyggnad
en får ej dominera 
över bostadshuset i 
area och volym, och 
användningssättet 
ska vara ett 
komplement till 
boendet.



Lovet på landet 

 

Kommun 
12 Bygglovschef Två tomter Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej, Anmälan

Två bebyggda tomter 
med minst 3 
byggnadersverk per 
tomt.

Har inte sett något 
rättsfall på detta så i 
dagsläget får 
bedömningar göras i 
varje enskilt fall. Anser 
inte att Boverkets 
förslag om att ta fram 
kartor över dessa 
områden är relevant då 
kartorna inte har någon 
juridisk verkan. Det är 
en väldigt stor osäkerhet 
gällande tolkningarna av 
9:6 som kan påverka 
den enskilda väldigt 
mycket. Om en 
överinstans senare 
bedömer att genomförd 
åtgärd är bygglovspliktig 
mm.

Men det är svårt att 
bedöma när en 
tillbyggnaden påverkar 
omgivningen i så stor 
omfattning att bygglov 
ska krävas.

Får inte dominera 
över befintligt 
byggnadsbestånd på 
fastigheten. Men var 
går gränsen? Otydlig 
lagstiftning.

Kommun 
13 Bygglovingenjör 10-20 hus 10-20 hus

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset < 25 kvm Anmälan
Upp till 30 kvm, men 
högst 50 % av befintlig 
huvudbyggnad.
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Kommun 
14 Byggnadsinspektör Två tomter, 10-20 hus Två tomter, 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

minst tre hus på två 
tomter kan utgöra 
sammanhållen 
bebyggelse

minst tre hus på två 
tomter kan utgöra 
sammanhållen 
bebyggelse

25% av 
huvudbyggnadens 
byggnadsarea men 
max 50 kvm

25% av 
huvudbyggnadens 
byggnadsarea men 
max 50 kvm

Kommun 
15 Bygglovhandläggare Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Nej

Är fastställt i 
översiktsplanen vilka 
områden som avses i 
kommunen

Avser bebyggelsertypen 
och utformningen

30 % av bostadshusets 
byggnadsarea dock 
max 50 kvm Se föregående fråga

Kommun 
16 Bygglovhandläggare Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Har en karta där 
tidigare samlad 
bebyggelse markerats. 
Men gör nu även en 
bedömning om det är 
flera hus i en grupp.

Samma som 
ovanstående.

Mindre än en 1/3 av bef 
hus, dock max 50 m2. Max 30 m2.
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Kommun 
17 Chef

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Annat Nej

Kommun 
18 Bygglovchef Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Annat

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

från fyra hus i grupp 
ungefär, men beror på 
hur de är ordnade. 

Som svaret ovan, från 
fyra hus i grupp ungefär, 
men beror på hur de är 
ordnade. 

I kommunen har vi som 
en generell riktlinje att 
tillbyggnader upp till 30 
kvm BYA i en våning, 
dock högst 50% av bef 
BYA får uppföras utan 
bygglov. För 
uppförande av 
komplementbyggnader 
gäller 30 kvm BYA i en 
våning. Tillbyggnadens 
area baseras på den 
yta byggnaden har 
tillstånd för eller som 
den hade 1987. Användning
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Kommun 
19 Bygglovshandläggare Tre tomter Tre tomter

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Max 30 kvm under 
förutsättning att det inte 
dominerar 
bostadshuset. 35 kvm

Kommun 
20

Byggnadsinspektör / 
bygglovshandläggare Enligt karta Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Gör en bedömning från 
fall till fall utifrån antalet 
byggnadsverk i 
området. Vidare har vi 
områden som sedan 
tidigare är utpekade 
som sammanhållen 
bebyggelse i vårt 
kartmateriel, men den 
uppgiften är gammal 
varför det har tillkommit 
många hus sedan den 
inventeringen gjordes. 
Vidare har 
lagstiftningen 
förändrats hur detta 
skall bedömas på 
senare år. Enl ovanstående

I kommunen säger vi 
att den tillbyggnad om 
30 kvadratmeter på 
bostadshuset eller 
uppförande av en 
komplementbyggnad 
om 30 kvadratmeter får 
göras utan krav på lov 
eller anmälan. Enl ovan
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Kommun 
21 Bygglovhandläggare Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

50 % av 
enbostadshuset 
ursprungliga storlek upp 
till 50 kvm.

50 % av 
enbostadshuset 
ursprungliga storlek 
upp till 50 kvm.

Kommun 
22 Bygglovschef 10-20 hus Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

10-20 byggnadsverk 
placerade längs 
gemensam väg 

max 50 kvm, förråd o 
dylikt.

Kommun 
23 Bygglovarkitekt

Två tomter, Tre tomter, 
Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Görs i princip alltid en 
bedömning utifrån 
kartan om det är 
sammanhållen 
bebyggelse eller inte. 
Men riktlinjen är att 2-3 
tomter med 
bostadshus och 
komplementbyggnader 
innebär sammanhållen 
bebyggelse i 
normalfallet.

Mycket svårare att säga 
något generellt, då 
förutsättningarna kan 
skilja sig relativt mycket 
från fall till fall. Beror på 
vad som ska byggas, 
hur långt från gräns med 
mera.

30 % av bruttoarea/ 
max 30 kvm bruttoarea. 
Viktigt att tillbyggnaden 
får karaktären av ett 
tillägg, får inte vara 
högre än befintlig del till 
exempel. 

Upp till 50-60 kvm är 
tillåtet, även här är det 
viktigt att 
komplementbyggnade
n inte dominerar över 
det befintliga.
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Kommun 
24

Plan- och 
bygglovsingenjör

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta, Annat

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Kommunen har inte 
gjort någon 
avgränsning av de 
områden som 
betraktas som 
sammanhållen 
bebyggelse, utan 
frågan får avgöras från 
fall till fall.

Kommunen har inte gjort 
någon avgränsning av 
de områden som 
betraktas som 
sammanhållen 
bebyggelse, utan frågan 
får avgöras från fall till 
fall.

Max 30 m², dock max 
50 % av befintlig 
byggnads 
byggnadsarea.

Byggnadsarea om 
max 50 m². Den får 
dock aldrig vara större 
än huvudbyggnaden. 
Om det finns flera 
komplementbyggnade
r så bör deras 
sammanlagda yta inte 
överstiga 
huvudbyggnaden.

Kommun 
25 Bygglovshandläggare Enligt karta Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Annat

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Vi har en äldre ÖP som 
pekar ut områden som 
då bedömdes som 
samlad bebyggelse.
Nu håller är snart en ny 
ÖP framtagen som mer 
innehåller ett kort 
resonemang om frågan 
kring sammanhållen 
bebyggelse, så vi har 
ett arbete framför oss 
för att definiera frågan.

I nuläget är det mer en 
bedömning från fall till 
fall där det oftast 
behöver vara fler än 2 st 
byggnader och 2 st 
tomter för att vi ska 
bedöma det som 
sammahållen. 
Omgivningspåverkan är 
en viktig faktor för vår 
bedömning.

Max 30 kvm och max 
30%.

Enligt nu gällande ÖP.

Användningen och 
närheten till 
huvudbyggnaden är 
även viktig i 
sammanhanget.
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Kommun 
26

Bygglovhandläggare/ 
Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej
För att vara 
bygglovbefriad får till- 
och nybyggnad inte 
dominera befintlig 
bebyggelse. 
Tillbyggnad av befintlig 
byggnad får inte vara 
större än 30 m2 och 
max 50 procent större 
än befintlig byggnad. 
Exempelvis om ditt hus 
är 50 m2 så får 
tillbyggnaden max vara 
25 m2, annars krävs 
bygglov

Användningen av 
byggnaden

Kommun 
27 bygglovshandläggare Tre tomter Tre tomter, Enligt karta < 15 kvm

Får ej dominera över 
bostadshuset Anmälan

Kommun 
28 Bygglovshandläggare Enligt karta Enligt karta

Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej
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Kommun 
29 Byggnadsinspektör Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Beror på områdets 
karaktär Nej

Vi går på Boverkets 
tolkning dvs  "Boverket 
anser, att för att det 
ska vara 
sammanhållen 
bebyggelse krävs det 
minst två tomter, som 
gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av 
en väg, gata eller 
parkmark, och att det 
på vardera tomten ska 
finnas minst tre 
byggnadsverk varav 
minst en byggnad."

Vi går på Boverkets 
tolkning dvs  "Boverket 
anser, att för att det ska 
vara sammanhållen 
bebyggelse krävs det 
minst två tomter, som 
gränsar till varandra eller 
skiljs åt endast av en 
väg, gata eller 
parkmark, och att det på 
vardera tomten ska 
finnas minst tre 
byggnadsverk varav 
minst en byggnad."

Vi har följande definition 
i kommunen.
Liten tillbyggnad är 1/3 
av ursprungligt 
byggnadsyta dock max 
50 m2, under 
förutsättning att den 
inte är dominerande.

Komplementbyggnad 
ca 30 m2 och ska 
vara ett komplement 
till bostaden.

Kommun 
30 Stadsbyggnadschef 10-20 hus 10-20 hus

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

1/3 av befintlig 
byggnadsarea dock 
max 50 kvm.

Max 50 kvm 
komplementbyggnad. 
Definitionen 
komplementbyggnad 
enligt TNC 95.

Värmlands län
Kommun 
31 Myndighetschef 10-20 hus 10-20 hus

Beror på områdets 
karaktär < 25 kvm Anmälan
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Kommun 
32 Miljö- och byggchef Enligt karta Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej, Anmälan

Vi har utpekade 
områden i ett kartlager, 
samma områden som 
var samland 
bebyggelse förr

Vi har inte utrett detta 
närmare, vi tillämpar de 
områden som är 
utpekade som 
sammanhållen alt som 
har 
områdesbeatämmelser. 
Dock skulle det behöva 
en uppdatering, men hur 
ska tiden prioriteras...

50% av ursprunglig yta, 
men Max sammanlagt 
50 m2

50 m2 men ej 
dominerade

Kommun 
33 Bygglovshandläggare Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Som en grovindelning 
säger vi max 50 % av 
huvudbyggnaden och 
max 50 kvm, men i 
vissa fall är det inte 
lämpligt. Alltid en 
tolkning  från fall till fall.

Som en grovindelning 
säger vi max 50 % av 
huvudbyggnaden och 
max 50 kvm, men i 
vissa fall är det inte 
lämpligt. Alltid en 
tolkning  från fall till 
fall.

Kommun 
34 Bygglovschef Tre tomter Tre tomter Annat Annat

Saknar 
uppfattning

Vi i stort sett enbart 
sammanhållen 
bebyggelse Se svar ovan
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Kommun 
35 Byggnadsinspektör Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Annat

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Från och med tre 
bebyggda fastigheter 
räknas som 
sammanhållen 
bebyggelse

1. göra en tillbyggnad 
på fritidshuset som 
dock inte är större än 
befintligt hus, om inte 
fritidshuset yta efter 
tillbyggnaden är större 
än 70 kvadratmeter 
byggnadsarea, så 
kallad "liten 
tillbyggnad".

2. göra en "liten 
tillbyggnad" på 
permanentbostadshuse
t, dock inte större än 50 
procent av det befintliga 
husets byggnadsarea.

3. göra en "liten 
tillbyggnad" på förråd 
eller garage dock inte 
större än det befintliga 
husets byggnadsarea 
och upp till 40 
kvadratmeter total 
byggnadsarea.

Uppföra gäststuga 
eller ett förråd/garage 
om max. 40 
kvadratmeter 
byggnadsarea i 
omedelbar närhet av 
bostadshuset.
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Kommun 
36

Stadsbyggnadsingenjör
er 10-20 hus 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Det är en bedömning 
som görs i varje enskilt 
fall.

Det är en bedömning 
som görs i varje enskilt 
fall.

Det beror på hur stor 
tillbyggnaden är i 
förhållande till befintlig 
byggnad och vad det är 
som tillbyggs. ca 40 % 
men inte mer än 40 m².

Inte större 
komplementbyggnad 
än 50 % av 
huvudbyggnaden och 
får inte dominera.

Kommun 
37 Byggsamordnare Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

25 % av 
byggnadsarean max 25 
m²
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Kommun 
38 Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej

Ej dominera över 
befintlig bebyggelse.

Kommun 
39 Bygginspektör Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Man har i kommunens 
översiktsplan definierat 
vilka områden vi har att 
betrakta som 
sammanhållen 
bebyggelse.

Man har i kommunens 
översiktsplan definierat 
vilka områden vi har att 
betrakta som 
sammanhållen 
bebyggelse.

Max 30 m2 eller 1/3 av 
huvudbyggnadens area.

1/3 av 
huvudbyggnadens 
byggnadsarea dock 
maximalt 50 m2 eller 
för gäststuga 
maximalt 30 m2.

Örebro län
Kommun 
40 Byggnadsinspektör Enligt karta, Annat Enligt karta, Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Annat Nej

Enligt beslut i bygg-och 
miljönämnden.

Enligt beslut i bygg-och 
miljönämnden.

Bedömning från fall till 
fall.

Bedöms från fall till 
fal. T ex avstånd till 
en- och 
tvåbostadshuset, -
användning (får ej 
vara egen bostad)

Kommun 
41

Avdelningschef 
bygglov 10-20 hus 10-20 hus, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej
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Kommun 
42 Förvaltningschef 10-20 hus

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Finns även angivet på 
vissa kartor

Beslut på 30 m2 är 
taget av nämnden

Man kan få bygga 
t.ex. garage som är 
ca 60 kvm annars 
gäller även här 30  
kvm

Kommun 
43 Bygglovhandläggare Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Som en grovindelning 
säger vi max 50 % av 
nuvarande byggnad och 
max 50 kvm, Men i 
vissa fall är det inte 
lämpligt. Alltid en 
tolkningsfråga från fall 
till fall. 

Som en grovindelning 
säger vi max 50 % av 
huvudbyggnad och 
max 50 kvm, Men i 
vissa fall är det inte 
lämpligt. Alltid en 
tolkningsfråga från fall 
till fall. 

Västmanlands 
län

Kommun 
44 Bygglovshandläggare Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

50 % av 
huvudbyggnadens 
storlek dock max 30 
kvm

50 % av 
huvudbyggnadens 
storlek dock max 30 
kvm



Lovet på landet 

 

Kommun 
45 Enhetschef, bygg Enligt karta Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Platsbesök med 
bedömning

Bedömningsfråga, 
tumregel 30% dock 
max 30 kvm.

Bedömningsfråga,  
max 50 kvm utan 
bygglov. 

Kommun 
46 Bygglovshandläggare Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

50 % av 
huvudbyggnadens 
storlek dock max 30 
kvm

50 % av 
huvudbyggnadens 
storlek dock max 30 
kvm

Dalarna län
Kommun 
47 Tf plan- och byggchef Två tomter Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan) Annat Nej

Ur våra riktlinjer:
Kommunen följer 
Boverkets tolkning och 
därför skall riktlinjen 
från och med 2018-01-
01 vara minst 3 
byggnadsverk på 2 
tomter belägna inom 
100 m avstånd från 
varandra. 
Byggnadsnämnden gör 
en bedömning i det 
enskilda ärendet.

Bedömning görs i det 
enskilda fallet med 
utgångspunkt i områdets 
bebyggelsegrad och 
karaktär 50%, max 100 kvm

Ur våra riktlinjer:

"En 
komplementbyggnad 
får endast innehålla 
bostadskomplement, 
till exempel gäststuga, 
förråd, garage, bastu 
eller växthus, och får 
ej innehålla 
verksamhet eller 
stall."
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Kommun 
48 Byggnadsinspektör Enligt karta, Annat Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Tre huvudbyggnader 
inom en radie på 100 
meter Tre huvudbyggnader

Max 50% av 
huvudbyggnaden men 
inte mer än 50kvm

Max 50% av 
huvudbyggnaden men 
inte mer än 50kvm

Kommun 
49 Byggchef Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Beror på 
områdets karaktär

< 25 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Två tomter som 
angränsar varandra 
med 2-3 hus på

Beroende på var i 
kommun men mellan 5-
10 kvm är en liten 
tillbyggnad.

Kommun 
50 Bygglovshandläggare 10-20 hus 10-20 hus

< 15 kvm, Viss % av 
bostadshuset (ange % i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

< 25 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Sammanhållen 
bebyggelse bedöms 
vara 6-10 bostadshus ( 
15-30 byggnadsverk) 
med maximalt 100 
meters mellanrum. 
beroende på 
förutsättningarna på 
platsen. 50%
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Kommun 
51 Byggnadsinspektör Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Inom områden med 
bebyggelse med 
särskilt känslig miljö 3 
hus eller fler och inom 
övriga områden 5 till 7 
hus eller fler.

Inom områden med 
bebyggelse med särskilt 
känslig miljö 3 hus eller 
fler och inom övriga 
områden 5 till 7 hus eller 
fler.

Tillbyggnaden får 
maximalt vara 50 % av 
huvudbyggnadens BYA 
(byggnadsarea).
Tillbyggnaden får 
maximalt vara 50 kvm.
Nockhöjd ska 
understiga befintlig 
byggnads nockhöjd.

Komplementbyggnad
en får maximalt vara 
50 kvm.
Komplementbyggnad
en får maximalt vara 
50 % av 
huvudbyggnadens 
BYA (byggnadsarea).
Nockhöjd ska 
understiga befintlig 
huvudbyggnads 
nockhöjd.

Kommun 
52 chef Enligt karta Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Nämnden har tagit ett 
beslut hur vi ska 
bedöma detta och det 
generade en karta
6-10 bostadshus (15-
30 byggnadsverk) med 
max 100 m mellanrum

Nämnden har tagit ett 
beslut hur vi ska 
bedöma detta och det 
generade en karta
6-10 bostadshus (15-30 
byggnadsverk) med max 
100 m mellanrum

Nämnden 
beslut/tolkning:
En liten tillbyggnad 
bedöms vara max 50% 
av byggnadens 
ursprungliga bruttoarea 
eller den bruttoarea 
som bygglov tidigare 
beviljats för. 
Tillbyggnaden får dock 
inte ha en större 
bruttoarea- och/eller 
öppen area än 50 kvm 
och den den får heller 
inte vara högre än 
befintlig byggnad

Nämndens 
beslut/tolkning:
Bygglovsbefriade 
komplementbyggnade
r får som mest ha en 
brutto- och/eller 
öppen area som är 50 
kvm stor. De får dock 
inte vara större än 
fastighetens 
huvudbyggnad. 
bygglovsbefriade 
komplementbyggnade
r får endast uppföras 
med en våning och de 
får inte innehålla 
bostad.
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Kommun 
53 Verksamhetschef Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

< 25 kvm, Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan) Nej

50 50 max 

Kommun 
54 Byggnadsinspektör 10-20 hus, Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

50% av 
huvudbyggnadens 
ursprungsarea i 
bottenplan, dock max 
50 kvadratmeter.

Max 50 kvadratmeter 
om det inte dominerar 
över bostadshuset.

Kommun 
55 Bygglovshandläggare Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

50 % av 
huvudbyggnadens 
storlek dock max 30 
kvm.

50 % av 
huvudbyggnadens 
storlek dock max 30 
kvm.
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Gävleborgs län
Kommun 
56 Byggnadsinspektör Tre tomter, 10-20 hus Tre tomter, 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Anmälan   

bostadshuset
Begreppet omedelbar 
närhet av bostadshuset 
innebär inom 25 m från 
bostadshuset, dvs hela 
komplementbyggnaden 
ska rymmas inom 
avståndet.

Berörd granne
Granne som berörs 
avser ägare till 
intilliggande 
bostadsfastighet, skogs- 
eller jordbruksmark. 
Ägare till gatu-, väg-, 
torg- eller parkmark kan 
inte ses om berörd 
granne. Placering 
närmare gränsen än 
4,5 m mot gata, väg, 
torg eller park kräver 
därför alltid bygglov.

Komplementbyggnad
 Byggnad som utgör 
ett komplement till 
bostadshuset, t ex 
garage för privat 
personbil, gäststuga, 
hobbyväxthus, 
lekstuga, vedbod o dyl. 
Byggnader för en Se svar ovan
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Kommun 
57 Byggnadsinspektör Tre tomter, 10-20 hus Tre tomter, 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Anmälan   

bostadshuset
Begreppet omedelbar 
närhet av bostadshuset 
innebär inom 25 m från 
bostadshuset, dvs hela 
komplementbyggnaden 
ska rymmas inom 
avståndet.

Berörd granne
Granne som berörs 
avser ägare till 
intilliggande 
bostadsfastighet, skogs- 
eller jordbruksmark. 
Ägare till gatu-, väg-, 
torg- eller parkmark kan 
inte ses om berörd 
granne. Placering 
närmare gränsen än 
4,5 m mot gata, väg, 
torg eller park kräver 
därför alltid bygglov.

Komplementbyggnad
 Byggnad som utgör 
ett komplement till 
bostadshuset, t ex 
garage för privat 
personbil, gäststuga, 
hobbyväxthus, 
lekstuga, vedbod o dyl. 
Byggnader för en Se svar ovan



Lovet på landet 

 

 

Kommun 
58

Bygglovshandläggare/ 
byggnadsinspektör Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

En tjänsteman har 
inventerad hela 
kommun och bedömt 
vad som er 
sammanhållen 
bebyggelse med 
utgångsläge i 
Boverkets definition för 
att säkerställa mest 
möjlig lik bedömning. 
Et medföljande policy 
dokument är antagen 
av miljö och 
byggnadsnämnden. 
Fastigheter som 
betraktas utgöra 
sammanhållen 
bebyggelse finns som 
eget lager i kommuns 
kartprogram. Se förklaringen över

Vilka kriterier som 
ligger till grund för 
bedömning enligt 
områdets karaktär finns 
beskriva i omnämnda 
policy.

Vilka kriterier som 
ligger till grund för 
bedömning enligt 
områdets karaktär 
finns beskriva i 
omnämnda policy.



Lovet på landet 

 

Kommun 
59 Byggnadsinspektör Tre tomter, Annat Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Anmälan

Begreppet 
sammanhållen 
bebyggelse kan 
utgöras av områdets 
karaktär (anläggningar, 
kulturmiljö m.m)

100% av byggnaden 
dock max 40m² Samma som ovan

Kommun 
60 Bygglovschef Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan) Nej

Från tre och uppåt, men 
bedömning från fall till 
fall. 25 % dock max 50 kvm

25 % dock max 50 
kvm 



Lovet på landet 

 

 

Kommun 
61 Byggnadsinspektör Tre tomter, 10-20 hus Tre tomter, 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Anmälan   

bostadshuset
Begreppet omedelbar 
närhet av bostadshuset 
innebär inom 25 m från 
bostadshuset, dvs hela 
komplementbyggnaden 
ska rymmas inom 
avståndet.

Berörd granne
Granne som berörs 
avser ägare till 
intilliggande 
bostadsfastighet, skogs- 
eller jordbruksmark. 
Ägare till gatu-, väg-, 
torg- eller parkmark kan 
inte ses om berörd 
granne. Placering 
närmare gränsen än 
4,5 m mot gata, väg, 
torg eller park kräver 
därför alltid bygglov.

Komplementbyggnad
 Byggnad som utgör 
ett komplement till 
bostadshuset, t ex 
garage för privat 
personbil, gäststuga, 
hobbyväxthus, 
lekstuga, vedbod o dyl. 
Byggnader för en Se svar ovan



Lovet på landet 

 

Kommun 
62 Bygglovshandläggare Tre tomter Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär, 
Annat Annat Nej

3 tomter eller fler som 
gränsar till varandra 
eller skiljs åt av 
gata/väg 

T ex en tillbyggnad som 
ligger inom 
sammanhållen 
bebyggelse men gränsar 
mot skogsmark etc. 
(sista tomten inom en 
rad tomter).

Bedöms från fall till fall 
utifrån befintliga 
byggnader och 
omgivning.

Rent komplement till 
en- eller 
tvåbostadshuset, 
alltså användningen.

Kommun 
63 bygglovshandläggare Två tomter Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

två tomter som gränsar 
till varandra

Bedömning görs från fall 
till fall.
Omgivningspåverkan.

Kommun 
64 Byggnadsinspektör Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Det beror också en hel 
del på hur området ser 
ut, man får ofta göra 
individuella 
bedömningar. 

Det beror också en hel 
del på hur området ser 
ut, man får ofta göra 
individuella 
bedömningar. 

I vår kommun så gäller 
utan bygglov 50% av 
huvudbyggnadens 
storlek, dock max 30 
m2. 

I vår kommun så 
gäller utan bygglov 50 
% max 30 m2 för en 
komplementbyggnad.



Lovet på landet 

 

 

Västernorrlands 
län

Kommun 
65 Byggnadsinspektör Enligt karta, Annat Enligt karta, Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej

Vi använder samma 
kartskikt som tidigare 
samlad bebyggelse, 

Vi använder samma 
kartskikt som tidigare 
samlad bebyggelse, 

30kvm max 50% av 
befintlig byggnad max 40 kvm.

Kommun 
66 bygglovhandläggare Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Nej

Länge sedan 
markerade områden 
för begreppet 
"sammanhållen 
bebyggelse" 
uppdaterades-har inte 
prioriterats av våra 
politiker/chef. 33% max 33 kvm. 33% max 33 kvm.

Kommun 
67 Bygglovchef Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

En inventering gjordes 
under tiden det 
kallades samlad 
bebyggels som var 10-
20 sammanhängande 
hus och det 
redovisades som 
områden i kartform.

Vill minnas att det var 
motsägelsefullt under 
förarbetena inför nya 
PBL 2011 där man 
pratade om 2-3 hus men 
det skulle inte avvika 
från tidigare "samlad 
bebyggelse".

50% av byggnadens 
storlek dock högst 30 
kvm.

Högst 40 kvm men 
den får inte dominera.
Med dominera menas 
"vara större än 
huvudbyggnaden".



Lovet på landet 

 

Kommun 
68

Bygglovhandläggare/by
gginspektör 10-20 hus, Enligt karta 10-20 hus, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Vi har 30% tillbyggnad 
av huvudbyggnaden, 
30% komplement max 
30kvm. 

En komplement 
byggnad kan vara ett 
garage, ett förråd, en 
gäststuga, en bastu, 
en carport

Kommun 
69 Byggnadsinspektör

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta 10-20 hus, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Vi klassar 
sammanhållen 
bebyggelse vid 3-4 
tomter som är ihop 
hängande. Men en 
gång per år så 
uppdaterar vi kartan 
som tar ut 
sammanhållen 
bebyggelse där det är 
15 hus eller fler. Enligt ovan

vi har som riktlinje 50% 
av huvudbyggnad, men 
det är en bedömning i 
fall till fall. Samma som ovan



Lovet på landet 

 

 

Jämtlands län
Kommun 
70 Bygglovshandläggare Två tomter, 10-20 hus Två tomter, 10-20 hus

Får ej dominera över 
bostadshuset

Beror på områdets 
karaktär Nej

10- 20 hus eller ner till 
två tomter med ett 
bostadshus samt 2 
kompl. byggnader 
beroende på om 
hänsyn bör tas.

Kommunen hade 
tidigare viss % av 
bostadshuset, dock ej 
giltig sedan 
begreppsändringen

Kommun 
71 Byggnadsinspektör Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

40 % av bostadshuset 
dock max 40 kvm 40 kvm

Kommun 
72 Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta Saknar uppfattning

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan)

Saknar 
uppfattning

Individuell bedömning 
från fall till fall om hur 
bebyggelsen är 
belägen. 40%



Lovet på landet 

 

Kommun 
73

bygginspektör/ 
bygglovshandläggare Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej

Rättsfallen pratar om 
att det kan vara så lite 
som tre bostadshus på 
var sin tomt, inom 100 
meter från varandra. 
Reflektion som ni kan 
ta med er är att 
parkmark är ett 
begrepp som finns 
endast i en detaljplan, 
så vad den har att göra 
i definitionen av 
sammanhållen 
bebyggelse vet jag inte. 

Om det är korta avstånd 
mellan husen, eller om 
det är i viktiga siktlinjer 
exempelvis. Det kan 
finnas fler faktorer som 
jag inte kommer ihåg 
just nu.

Den får inte vara större 
än 40 % av byggnaden 
och max 50 kvm. Vi har 
ett beslut i nämnden 
som definierar detta. 

Att dess användning 
inte är boende, vilket 
definierar en 
komplementbyggnad.

Kommun 
74 Byggnadsinspektör Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Anmälan, 
Startbesked

Begreppet bebyggelse 
avser en samling av 
minst tre byggnader 
och då har vi gjort 
tolkningen att det är tre 
bostadshus, därmed 
bör det vara ett 
bostadshus per tomt 
och det ger i så fall tre 
tomter.

Samma som svaret 
ovan.

40% av bostadshusets 
area får byggas till som 
en tillbyggnad.

Ett fristående uthus 
på max 50 kvm anser 
vi vara en 
komplementbyggnad 
eller max 30 kvm om 
det är en gäststuga.



Lovet på landet 

 

 

Kommun 
75

Bygglovshandläggare/ 
Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

< 15 kvm, Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) < 25 kvm Nej

Beslut från 2011 om 
sammanhållen 
bebyggelse.

Beslut från 2011 om 
sammanhållen 
bebyggelse.

upp till 15 kvm endast 
en gång.

Kommun 
76 Bygglovshandläggare

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus, Enligt karta, 
Annat

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus, Annat

< 15 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Annat

< 25 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Saknar 
uppfattning

Bedömning från fall till 
fall

Riksintresse för 
kulturmiljö enligt MB

Riksintresse för 
kulturmiljö

Kommun 
77 Byggnadsinspektör Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Vi använder vår egna 
karta som vårt egna 
Lantmäteri sköter. Den 
ligger till underlag för 
när vi gör 
bedömningen om 
sammanhållen 
bebyggelse. I vissa fall 
gör vi en bedömning på 
plats ifall situationen 
kräver det. 50 % 40 kvm



Lovet på landet 

 

Västerbottens 
län

Kommun 
78 Byggnadsinspektör Två tomter Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär, 
Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär, 
Annat Nej

Vi bedömer utefter den 
definitionen 
(tolkningen) som 
Boverket använder 
vilket är 2 tomter med 
minst 3 byggnader på 
vardera tomt (minst ett 
bostadshus på vardera 
tomt). 

   
handlar om utanför 
detaljplanelagt område 
och typ 
komplementbyggnader 
(inte dominerande eller i 
övrigt spektakulära 
byggnationer). Om det 
är stora avstånd mellan 
bostadshusen så att 
man inte kan "se 
varandra" pga kuperad 
terräng, skog etc kan 
det oftast bedömas vara 
utanför sammanhållen 
bebyggelse. Även om 
det enbart är ett avstånd 
på ca 200 m eller mer 
mellan bostadshusen 
(men man kan se 
varandra) kan det i olika 
sammanhang bedömas 
vara utanför 
sammanhållen 
bebyggelse. Speciellt 
om det bara är 2 tomter 
med var sitt bostadshus 
och hundratals meter till 
nästa bostadshus. 
Bifogar den sökande ett 
grannemedgivande vid 
sådana tillfällen bedöms 
oftast att bygglov inte 
behövs.

Max 50% av 
bostadshuset eller max 
50 m2 byggarea är vad 
som har tillämpats + får 
ej dominera. 

Om det finns 
kulturhistoriska värden / 
områdesbestämmelser 
så kan det bli lite 
hårdare bedömningar. 
Undantagsvis skulle 
någon annan typ av 
områdeskaraktär kunna 
beaktas - men då 
måste det finnas 
specifikt dokument / 
beslut som anger att 
området har en speciell 
karaktär som bedömts 
vara bevarandevärd. (Ej 
en handläggares 
godtyckliga 
bedömning).

 
komplementbyggnad 
måste vara placerad 
någorlunda nära 
bostadsbyggnaden. 
Annars uppfattar man 
inte att det är ett 
komplement till 
bostadshuset. 
Generellt ska inte 
komplementbyggnad 
dominera över 
bostadshuset, varken 
höjd- / volymmässigt.

Om det finns 
kulturhistoriska 
värden / 
områdesbestämmelse
r så kan det bli lite 
hårdare bedömningar. 
Undantagsvis skulle 
någon annan typ av 
områdeskaraktär 
kunna beaktas - men 
då måste det finnas 
specifikt dokument / 
beslut som anger att 
området har en 
speciell karaktär som 
bedömts vara 
bevarandevärd. (Ej en 
handläggares 
godtyckliga 
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Kommun 
79 Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Det finns ett politiskt 
beslut om vad som 
räknas till 
sammanhållen 
bebyggelse, vilket är 
markerat i ett 
kartunderlag.

30 kvm dock ej mer än 
50 % av befintligt hus. 

Max 50 kvm, får ej 
dominera över 
befintlig bebyggelse 
på fastigheten

Kommun 
80 Bygglovhandläggare Tre tomter Tre tomter

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Annat Nej

Förslag till tolkning av 
Sammanhållen 
bebyggelse  ”områden 
där minst tre stycken 
en- eller tvåbostadshus 
står med maximalt 100 
m avstånd från 
varandra, det vill säga 
maximalt 200 m mellan 
de två som står längst 
från varandra om det är 
tre bostadshus.”

Just för tillfället finns ett 
beslut om samlad 
bebyggelse och där har 
man beslutat om hela 
byar som ska vara 
samlad bebyggelse

Eftersom vårt förslag till 
sammanhållen 
bebyggelse gäller en- 
och två bostdshusblir 
det ju bygglov vid 
byggnation av en- eller 
tvåbostadshus och 
eventuella 
komplementbyggnader.

Upp till 50 kvm men får 
ej dominera över 
bostadshuset Användningsområdet



Lovet på landet 

 

Kommun 
81 Bygglovshandläggare Enligt karta, Annat Enligt karta, Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Finns beslut sedan 
2011 på sammanhållna 
bebyggelse 
(Kartbilder).
detta håller på att ses 
över då det inte är i 
enlighet med rådande 
tolkning av definitionen. 
Kommer att ske en 
omvärldsanalys i 
samverkan med andra 
kommuner i 
närområdet för att ta 
fram ett 
beslutsunderlag till 
respektive nämnder. 
Lutar åt att tolkningen 
av definitionen landar i 
ett liknande beslut som 
en närliggande 
kommun nyligen tagit 
där "x antal tomter 
inom x meter" är att 
betrakta som 
sammanhållen 
bebyggelse

Nuvarande tolkning 
utgår från kartmaterialet.
Kan inte svara för hur 
detta kommer att tolkas 
efter utredningen är 
genomförd. En tanke 
som bör påverka är om 
en ansökan 
kan/bedömas påverka 
en sakägare/granne 
negativt bör vara möjligt 
att kräva bygglov för i 
fall där sökande inte har 
inhämtat skriftliga 
medgivanden innan.
Andra fall där den sökta 
åtgärden påverkar den 
byggda miljön på ett 
t.ex. estetiskt sätt som 
är avvikande för 
bebyggelsen i övrigt.

max 50 % av 
bostadshuset högst 30 
kvm och får ej 
dominera 
huvudbyggnaden

max 50 kvm och får ej 
dominera 
huvudbyggnaden 

Kommun 
82 Byggnadsinspektör Två tomter Två tomter < 15 kvm

Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked
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Kommun 
83

Byggnadsinspektör/ 
Planansvarig

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta, Annat Annat

< 15 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Det beror på, avståndet 
mellan byggnader kan 
ha en viss betydelse. 
Men är det ett flertal 
tomter/fastigheter så 
kan man säga att det 
är sammanhållen 
bebyggelse. se ovan

komplementbyggnade
n skall utgöra ett 
komplement till 
huvudbyggnaden och 
inte tvärtom.

Kommun 
84 Byggnadsisnpektör Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Tre bebyggda tomter 
som angränsar till 
varandra

mindre än 50 % av 
byggnaden men inte 
större än 50 kvm

Kommun 
85 Byggn.insp Annat Tre tomter

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Bedömningsfråga
Tre tomter som har ett 
inbördes sammanhang

Kommun 
86 Byggnadsinspektör

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

max 40 m2 eller max 
50 % av befintlig 
byggnad
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Kommun 
87

Verksamhetsansvarig, 
lov Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Vi bedömer enligt 
boverket : för att det ska 
vara sammanhållen 
bebyggelse krävs det 
minst två tomter, som 
gränsar till varandra eller 
skiljs åt endast av en 
väg, gata eller 
parkmark, och att det på 
vardera tomten ska 
finnas minst tre 
byggnadsverk varav 
minst en byggnad.

Byggnadsnämnden 
antog enligt ÄPBL:

•Ändring/tillbyggnad 30 
kvm dock max 50 % av 
ytan på den aktuella 
byggnaden. Detta gäller 
utöver tidigare beviljade 
bygglov. 

Dessa riktlinjer har inte 
antagits med nya PBL 
men används 
fortfarande som ett 
visst stöd vid 
bedömningar. 

Byggnadsnämnden 
antog enligt ÄPBL:
•Nybyggnad 
komplementbyggnad 
30 kvm dock max 50 
% av ytan på 
bostadshuset. Detta 
gäller utöver tidigare 
beviljade bygglov. 
Dessa riktlinjer har 
inte antagits med nya 
PBL men används 
fortfarande som ett 
visst stöd vid 
bedömningar. 

Kommun 
88 Byggnadsinspektör Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Slutbesked

En sammanhållen 
bebyggelse består av 
minst 5 bostadshus. 
Tomterna gränsar till 
varandra eller skiljs åt 
endast av en väg, gata 
eller motsvarande. 

I de fall bebyggelsen 
består av mer än 5 
huvudbyggnader/tomter 
tas hänsyn till följande 
faktorer i bedömningen. 
A- den totala mängd 
byggnader på platsen, 
inräknat 
komplementbyggnader 
och andra byggnader. B- 
Hur tät bebyggelsen 
ligger. C- om området 
bedöms ha 
kulturmiljövärdet. 

En liten tillbyggnad får 
vara 25% av 
ursprungsbyggnaden, 
dock inte större än 30 
kvm bruttoarea. Med 
ursprungsbyggnad 
menas den byggnad 
som har bygglov sen 
tidigare. 

komplementbyggnade
r av typen 
garage/carport/förråd 
och växthus som 
sammantaget 
understiger 40 kvm i 
omedelbar anslutning 
till huvudbyggnaden. 
komplementbyggnade
r får dock aldrig varaa 
större än 
huvudbyggnaden. 
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Norrbottens län
Kommun 
89 Bygglovshandläggare

Två tomter, Tre tomter, 
Enligt karta Enligt karta, Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Risk för skuggning, 
utsikt m.m. Avstånd 
mellan byggnader.

50% av ursprunglig 
byggnadsarea på 
bostadshus eller max 
50 kvm.

Kommun 
90 bygglovschef 10-20 hus, Enligt karta 10-20 hus, Enligt karta

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Vi har markerat i vår 
karta vad som anses 
vara sammanhållen 
bebyggelse

alltid under 50% av 
bostadshuset men 
byggnadsinspektör gör 
en bedömning för varje 
ärende

det ska finnas en 
huvudbyggnad och 
användning ska vara 
en komplement

Kommun 
91 Bygginspektör Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Områden finns 
definierade i karta

Högst halva 
bostadshuset
Max 40 kvm

Max 40 kvm har vi 
som riktlinje. Vi håller 
på att se över 
riktlinjerna
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Kommun 
92

Sekreterare/handlägga
re Två tomter 10-20 hus, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Minst 3 byggnader

Avgränsningen av 
tidigare benämningen 
"samlad bebyggelse" 
(10-20 hus) har legat till 
grund för en vägledande 
karta. Denna används 
fortfarande som 
vägledning, men 
revidering kommer ske i 
ÖP

30m2, dock max 50% 
av bostadshuset. Får ej 
dominera. 40m2

Kommun 
93 Miljö och byggchef Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Områdena som ingår i 
begreppet är sedan 
långt tid bestämda. Samma som ovan.

Upp till 50% och inte 
större än 50 kvm. Den 
får inte dominera över 
bostadshuset.

Komplementbyggnad
en ska ha karaktären 
av komplement till 
den befintliga 
bebyggelsen och den 
får inte vara större än 
15 kvm

Stockholms län
Kommun 
94 Bygglovhandläggare Saknar uppfattning

Enligt karta, Saknar 
uppfattning < 15 kvm

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Vi har inte denna typ av 
bebyggelse i 
kommunen så stöter 
därför väldigt sällan/i 
stort sett aldrig på 
denna frågeställning.
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Kommun 
95 Bygglovshandläggare

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus, Enligt karta, 
Annat

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus, Enligt karta, 
Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär, 
Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär, 
Annat

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Beror också på hur det 
fysiskt ser ut på 
platsen.

Beror också på hur det 
fysiskt ser ut på platsen.

Beroende på 
huvudbyggnadens 
förutsättningar, vilket 
gör att det både kan bli 
max storlen eller något 
annat som avgör.

Beroende på 
huvudbyggnadens 
förutsättningar, vilket 
gör att det både kan 
bli max storlen eller 
något annat som 
avgör.

Kommun 
96 Bygglovskoordinator

Två tomter, Tre tomter, 
Enligt karta Annat

< 15 kvm, Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

< 25 kvm, Saknar 
uppfattning

Anmälan, 
Startbesked

Vår tolkning av 
begreppet 
sammanhållen 
bebyggelse följer 
kommunens 
översiktsplan som 
pekar ut områden med 
tät bebyggelse. 

På fastigheter utanför 
dessa utpekade 
områden i kartan så 
gör vi en bedömning i 
varje enskilt fall om det 
finns 2-3 bebyggda 
tomter som gränsar till 
varandra eller skiljs åt 
av väg eller parkmark.

Samma bedömning som 
för definitionen i PBL 
1:4.

Beror på byggnadens 
storlek. Generellt sett 
tillåts 15 kvm BTA utan 
bygglov i område 
utanför detaljplan och 
sammanhållen 
bebyggelse. 

Tillbyggnaden ska 
harmonisera med den 
befintliga byggnaden så 
storleken ska anpassas 
därefter. Tillbyggnaden 
får inte dominera över 
det befintliga huset. Vi 
gör en bedömning i 
varje enskilt fall. 

Beror på fastighetens 
storlek och 
huvudbyggnadens 
storlek. 
Komplementbyggnad
en får inte vara större 
än huvudbyggnaden. 
Generellt sett tillåts 
komplementbyggnad 
om 25 kvm BTA utan 
bygglov i område 
utanför  
sammanhållen 
bebyggelse.
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Kommun 
97 Bygglovsamordare Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan) Nej

Just nu tillämpar vi 
Boverkets definition av 
sammanhållen 
bebyggelse, men håller 
på att ta fram riktlinjer 
för vår kommun. Som tidigare fråga.

Vi har riktlinjer tagna 
2008 (som vi nu ser 
över). 
För huvudbyggnad får 
tillbyggnad ske i en 
våning av högst 30% av 
befintlig 
huvudbyggnads 
ursprungliga yta på 
marken, dock högst 25 
kvm.

Uthusbyggnader får 
uppföras till högst 
50% av 
huvudbyggnadens 
ursprungliga yta på 
marken. Befintliga 
komplementbyggnade
r, oavsett om bygglov 
är lämnat för dessa, 
skall ingå i den 
bygglovfria ytan.

Kommun 
98 Biträdande enhetschef Annat Annat Annat

Beror på områdets 
karaktär

Saknar 
uppfattning

2-3 byggnader i 
närheten av varandra

2-3 byggnader i 
närheten av varandra

En enskild bedömning i 
varje fall, tillbyggnaden 
ska vara att se som 
liten och liten i 
förhållande till 
byggnaden som byggs 
till. 
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Kommun 
99 Bygglovhandläggare Annat Saknar uppfattning

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset

Saknar 
uppfattning

Vi bedömer att hela 
kommunen utgörs av 
sammanhållen 
bebyggelse även om 
visa delar är glest 
bebyggda eller inte 
bebyggda alls pga 
naturreservat mm. Det 
ska nämnas 
inledningsvis att denna 
fråga aldrig prövas eller 
har utretts inom staden 
vad jag känner till 
varför jag inte är så 
insatt i denna del av 
PBL.

Med stöd av rättspraxis 
vill jag minnas att det 
finns domar som talar 
om att de måste 
upplevas som små i 
förhållande till den 
ursprungliga volymen.

Samma här. Det finns 
domar som har prövat 
vad som kan anses 
som en 
komplementbyggnad.

Kommun 
100 Bygglovhandläggare Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Minst två tomter som 
gränsar till varandra 
med vardera minst en 
byggnad räknas som 
sammanhållen 
bebyggelse enligt prop. 
2009/10:170 sid 142 f.

Minst två tomter som 
gränsar till varandra 
med vardera minst en 
byggnad räknas som 
sammanhållen 
bebyggelse enligt prop. 
2009/10:170 sid 142 f.

Intern tolkning (beslut 
1993 nämnden) av 
bestämmelsen är att 
följande kan uppföras:
- En tillbyggnad om 
högst 50 % av 
huvudbyggnadens BYA 
och max 30 kvm.
- En 
komplementbyggnad 
om högst 30 kvm samt 
tillbyggnad av en 
befintlig om högst 50 %.

Intern tolkning (beslut 
1993 nämnden) av 
bestämmelsen är att 
följande kan uppföras:
- En tillbyggnad om 
högst 50 % av 
huvudbyggnadens 
BYA och max 30 kvm.
- En 
komplementbyggnad 
om högst 30 kvm 
samt tillbyggnad av en 
befintlig om högst 50 
%.
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Uppsala län
Kommun 
101 Bygglovshandläggare Tre tomter, Annat Tre tomter, Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Med flera 
byggnadsverk på varje 
tomt

Med flera byggnadsverk 
på varje tomt

Bedömning sker i varje 
enskilt fall

Bedömning sker i 
varje enskilt fall

Kommun 
102 Bygglovchef Två tomter Två tomter

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan) Nej

När bostadshus ligger 
intill varandra i 
direktanslutning så 
räknar vi det som 
sammanhållen 
bebyggelse om det så 
bara gäller två tomter.

Tidigare har politikerna i 
kommunen beslutat om 
att det är 40 kvm. Dock 
är det inte ofta det här 
går att tillämpa då inte 
många enbostadshus 
ligger utanför 
sammanhållen 
bebyggelse.

Samma svar som 
frågan ovan.

Kommun 
103 Enhetschef, bygg Enligt karta Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Platsbesök med 
bedömning

Bedömningsfråga, 
tumregel 30% dock 
max 30 kvm.

Bedömningsfråga,  
max 50 kvm utan 
bygglov. 
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Kommun 
104

chef 
bygglovhandläggning Två tomter, Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Sammanhållen 
bebyggelse blir det när 
minst två tomter 
gränsar till varandra 
(behöver alltså inte 
vara avstyckade 
fastigheter). Däremot 
får det konsekvenser 
för våra medborgare 
när bygglovplikt anses 
träda ikraft, se nedan.

Vi har gjort 
bedömningen att det 
kan vara 8 tomter som 
gränsar till varandra 
innan bygglovplikt 
inträder

Som ”liten tillbyggnad” 
betraktas tillbyggnader 
på upp till 50 % av den 
befintliga byggnadens 
bruttoarea, dock högst 
50 kvm för 
huvudbyggnad och 25 
kvm för 
komplementbyggnad.  
Tillbyggnaden får aldrig 
göras i mer än en 
våning. 

Som bygglovbefriad 
komplementbyggnad 
betraktas 
komplementbyggnade
r i en våning, om 
högst 50 kvm 
byggnadsarea, dock 
högst 50 % av 
huvudbyggnadens 
byggnadsarea. 

Kommun 
105 1:e Byggnadsinspektör

Två tomter, Tre tomter, 
Enligt karta

Två tomter, Tre tomter, 
Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Vi bedömer det enskilda 
fallet utifrån antal tomter 
och byggnader med 
hjälp av karta.

En gammal tolkning 
som tyvärr fortfarande 
följs säger att 
helårsbostad får byggas 
till 50% max 40 kvm 
och fritidshus 25% max 
20 kvm.
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Södermanlands 
län

Kommun 
106 Byggnadsinspektör Tre tomter Tre tomter

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Annat

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Annat Anmälan

Vi har som princip att 
om det finns tre tomter 
som är bebyggda med 
bostadshus och 
komplementbyggnader, 
så är det att räknas 
som sammanhållen 
bebyggelse. 

Vi har upp till 25 kvm 
med bara anmälan. 

Vi har upp till 40 kvm 
med bara en 
anmälan. 

Kommun 
107 Bygglovshandläggare

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus, Enligt karta, 
Annat

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus, Enligt karta, 
Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Tomt är inte likställt 
med fastighet så vi gör 
en enskild bedömning i 
varje fall vilken 
slagsbebyggelse som 
finns och närheten de 
har till varandra osv.

samma som 
ovanstående. Att det är 
den samlade 
bedömningen av olika 
fastigheter och/eller 
uppfattade tomter. Hur 
många boningshus och 
eller ekonomibyggnader 
och 
komplementbyggnader 
det finns.  

Bedömningsfråga, visst 
kan man sätta en viss 
procent men det är från 
fall till fall och inga 
glasklara domar finns.

Bedömningsfråga, 
visst kan man sätta 
en viss procent men 
det är från fall till fall 
och inga glasklara 
domar finns.
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Kommun 
108 Samhällsbyggnadschef 10-20 hus, Enligt karta 10-20 hus, Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Fastställs i 
Översiktsplanen men 
utifrån grunden att det 
ska vara ca 10-20 hus 
för att räknas som 
sammanhållen 
bebyggelse. Se ovan

25 kvm, dock ej större 
än halva husets 
ursprungliga area. Högst 30 kvm

Östergötlands 
län

Kommun 
109 Bygglovshandläggare Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Max 50 %

Kommun 
110

Bygginspektör/ 
handläggare bygglov Två tomter Två tomter

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Det beror på 
situationen, hur stora 
tomterna är och dess 
förhållande till varann.

Bedömningen görs från 
fall till fall, beroende på 
vad man vill göra.

Vi har en riktlinje som 
säger att man kan få 
göra en tillbyggnad upp 
till 30kvm, från det 
ursprungliga huset. 
Under förutsättning att 
inget annat påverkas.

Kommun 
111 Byggnadsinspektör Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Beror på områdets 
karaktär

Beror på områdets 
karaktär Anmälan



Lovet på landet 

 

Kommun 
112 Bygglovhandläggare 10-20 hus Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Max 50 % av 
byggnaden upp till max 
30 kvm.

Bygglovsbefriat upp 
till ca 50-60 kvm.

Kommun 
113 Bygglovhandläggare Enligt karta Saknar uppfattning

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Kommunen har för 
några år sedan gjort en 
bedömning av vilka 
fastigheter som ska 
anses ligga inom 
sammanhållen 
bebyggelse. Dessa 
områden är nu inlagda 
i vårt kartsystem så vi 
får fram informationen 
när vi söker på 
fastighetsbeteckningen
.

Tillbyggnad av 
huvudbyggnad får 
göras med högst 50% 
av husets bruttoarea 
eller inte utgöra mer än 
40 kvm bruttoarea. 
Kommer tillbyggnaden 
närmre fastighetsgräns 
än 4,5 m ska grannen 
ge sitt godkännande. 
Gör grannen inte detta 
kan bygglov sökas och 
byggnadsnämnden gör 
en bedömning i 
ärendet.

Bruttoarean får vara 
max 30 kvm. 

En 
komplementbyggnad 
får byggas till med 
max 50% av befintlig 
komplementbyggnads 
area dock max 30kvm 
bryttoarea.
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Kommun 
114

Avdchef 
Bygginspektionen på 
Bygglovskontoret Tre tomter, 10-20 hus Tre tomter, 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

I äldre PBL kallades 
"sammanhållen 
bebyggelse" för 
"samlad bebyggelse". 
Då var en tydlig 
definition 10-20 hus. I 
förarbetena till 
nuvarande PBL anges 
att definitionen ändras 
till sammanhållen 
bebyggelse men att 
innebörden inte ändras 
i sak. Dvs att:
Det är innebörden av 
sista stycket i 
ovanstående ruta som 
avgör om bygglov 
behövs, dvs "hänsyn till 
omfattningen av 
byggnadsverk i 
bebyggelsen". 

Se föregående 
förklaring.

Max 50 % dock inte 
mer än 25-30 m² Max 35-40 m²
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Kommun 
115 Enhetschef Annat Tre tomter Annat

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Anmälan

Minst tio hus med max 
femtio meter mellan 
huvudbyggnaderna.

Max 40 kvm men aldrig 
mer än 50% av 
byggnadsarean. Endast 
i ett plan om det ska 
vara bygglovfritt. 60 kvm

Kommun 
116

bygglovhandläggare/ 
inspektör Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Vi har på enheten gjort 
en bedömning utifrån 
omkrets och antal hus 
och sedan fått 
lantmäteriet att utforma 
en karta efter våra 
kriterier.

Bedömer det på samma 
sätt

Ca 30 m², lite beroende 
på VAD som ska 
byggas till.

Kommun 
117 Plan- och bygglovschef Enligt karta Enligt karta

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Saknar 
uppfattning



Lovet på landet 

 

 

Jönköpings län
Kommun 
118

Bygglovhandläggare/ 
byggnadsinspektör Enligt karta, Annat Enligt karta, Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Startbesked, 
Slutbesked

Ärendet får avgöras i 
fall till fall, där 
exempelvis omfattning 
av byggnation och 
avstånd kan vara 
avgörande punkter.

Ärendet får avgöras i fall 
till fall, där exempelvis 
omfattning av 
byggnation och avstånd 
kan vara avgörande 
punkter.

Ärendet får avgöras i 
fall till fall, där 
tillbyggnaden ställs mot 
befintlig byggnation. 
Vissa tillämpar en regel 
i stil med max 50%, 
men högst 50 kvm.

Kommun 
119 Bygglovsingenjör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Saknar uppfattning, 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Saknar 
uppfattning

50 % av bostadshuset 
och högst 80 kvm

Kommun 
120

Bygglovhandläggare/ 
inspektör Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Nej, Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked



Lovet på landet 

 

Kommun 
121 Bygginspektör Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan) Annat Nej

Begreppet 
"bebyggelse" avser en 
samling av minst 3 
byggnader. (sid. 143 
prop. 2009/10:70.

Så vår bedömning är 3 
byggnader.

Vi gör en bedömning 
från fall till fall om det är 
större om- tillbyggnader.

Vi har riktlinje som 
säger att tillbyggnaden 
får vara max 50% av 
befintlig byggnadsyta 
dock max 50m2.

Dvs en byggnad på 
80m2 får max byggas 
ut med 40m2 utan att 
bygglov krävs.
En byggnad på 120m2 
får max byggas ut med 
50m2 utan bygglov.

Komplementbyggnad 
definieras inte av oss 
tjänstemän.
En 
komplementbyggnad 
är en byggnad som 
kompletterar 
huvudbyggnaden. 

Kommun 
122 Bygglovshandläggare Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Annat

Nej, Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

I kommunen har det 
gjorts en inventering av 
bebyggelsen och det 
som har bedömts som 
sammanhållen 
bebyggelse har lagts in 
som en del av 
översiktsplanen. Antal 
hus varierar beroende 
på hur byggnationen 
har varit utformad 

Hänvisar till föregående 
svar

En riktlinje för 
bedömningen har 
antagits av 
samhällsplaneringsnäm
nden, den säger 50-50.
Vilket betyder: Max 50 
kvm eller max 50 % av 
ursprungshusets 
byggnadsarea

En 
komplementbyggnad 
ska ligga i anslutning 
till huvudbyggnaden 
som den 
kompletterar. Max 
avstånd ca: 30-35 
meter. I bedömningen 
beaktas även att vi 
inte anser att 
komplementbyggnade
n ska kunna styckas 
av som en egen 
fastighet
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Kommun 
123 Bygglovarkitekt 10-20 hus Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan) Nej

Regional policy/riktlinje

omgivningspåverkan gör 
ibland att bygglov krävs, 
exempelvis ändrade 
siktförhållanden.

50 % av huvudbyggnad 
eller max 50 kvm, det 
som inträffar först.

50 % av 
komplementbyggnad 
eller max 25 kvm det 
som inträffar först.

Det krävs en 
huvudbyggnad.

Max 40 kvm.
Kommun 
124 Byggnadsinspektör Tre tomter Tre tomter

Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej
Brukar rekomendera 
ej större än 70m2

Kommun 
125 Byggnadsinspektör 10-20 hus, Enligt karta 10-20 hus, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Vi har den tidigare 
beslutade kartan om 
samlad bebyggelse 
som grund, men 
bedömer varje enskilt 
fall vid behov.

50% av ursprunglig 
byggnadsarea dock 
max 50 kvm



Lovet på landet 

 

Kommun 
126 byggnadsinspektör Enligt karta

Två tomter, Tre tomter, 
10-20 hus

Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Kronobergs län
Kommun 
127 Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Saknar uppfattning, Får 
ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset

Saknar 
uppfattning

Kommun 
128 Byggnadsinspektör Två tomter Två tomter, 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

< 25 kvm, Beror på 
områdets karaktär, 
Annat Nej

Sammanhållen 
bebyggelse: 
bebyggelse på tomter 
[...]
Det står tomter som i 
plural, däremot står det 
ingen begränsning av 
minsta antal tomter så 
då utgår jag från att det 
är två eller fler.

Det är fortfarande 2 
tomter som gränsar till 
varandra elller skilda av 
väg, gata eller 
parkmark. På en tomt 
kan det däremot finnas 
många byggnader för 
bostadsändamål.

50% av det befintliga 
bostadshuset. Även ta 
hänsyn till området och 
att det inte får bli 
dominerande.

Beror på vad 
komplementbyggnade
n ska användas till. Är 
det bostadsändamål 
dras gränsen vid 25 
kvm eftersom det ska 
vara ett komplement 
till huvudbyggnaden. 
Är det t.ex. 
garage/carports 
bedöms rimligheten.
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Kommun 
129 Bygglovshandläggare Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Nämnden har tagit 
beslut om 6 
hus/byggnader innebär 
sammanhållen 
bebyggelse

Nämnden har tagit 
beslut om 6 
hus/byggnader innebär 
sammanhållen 
bebyggelse

30 % av 
ursprungshusets bta, 
dock max 50 kvm

50 kvm max men får 
ej innehålla 
våtutrymme

Kommun 
130 Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

- utpekade områden i 
vårat kartprogram.

50% av bostadshuset 
men max 50 kvm, samt 
ej dominera 
huvudbyggnad.

50% av bostadshuset 
men max 50 kvm, 
samt ej dominera 
huvudbyggnad.

Kommun 
131 Byggnadsinspektör Tre tomter Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Brandkrav och insyn 
(påverkan på 
grannfastighet) kan vara 
det som är anledning till 
att det behövs bygglov 
av samma anledning 
som inom planlagt 
område.

50% av 
ursprungsbyggnaden 
men aldrig större än 50 
m2 (bruttoarea)

Max 50 m2 och får 
inte dominera över 
huvudbyggnaden.
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Kommun 
132 Bygglovshandläggare 10-20 hus 10-20 hus

Får ej dominera över 
bostadshuset, Annat Annat Nej
Behöver prövas i det 
enskilda fallet. Att strikt 
gå efter en viss kvm 
eller % håller inte vid en 
överprövning i högre 
instans. 

Behöver vara ett 
komplement till 
bostadshuset. 
Byggnaden är ett 
komplement (tillägg) 
till en annan.

Kommun 
133 plan- och byggchef Enligt karta Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Vi håller på att se över 
vilka områden vi anser 
vara sammanhållen 
bebyggelse och ska 
göra ett kartunderlag 
där dessa områden är 
utpekade. Vi går i 
dagsläget på en 
gammal karta som 
användes för samlad 
bebyggelse.

Sammanhållen 
bebyggelse är 
sammanhållen 
bebyggelse i våra ögon, 
dock får man inom 
sammanshållen 
bebyggelse uppföra 
enligt attefallsreglerna 
utan anmälan då vi gjort 
bedömningen att dessa 
mindre åtgärder inte 
behöver bygglov med 
hänsyn till byggnadsverk 
i bebyggelsen.

50 % av ursprunglig 
byggnadsarea. 
Ursprunglig 
byggnadsarea räknas 
den area som huset 
hade innan 1987 eller 
har med beviljade 
bygglov senare. 50 kvadratmeter. 
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Kommun 
134 Bygglovshandläggare Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

2 tomter och
3 byggnadsverk (minst)
Boverkets tolkning

Bedömning v g avstånd 
och påverkan i varje 
enskilt fall

Max 50% av 
bostadshusets 
ursprungliga yta eller 
max 30 kvm 
(riktvärden)

Riktvärde max 60 
kvm

Kalmar och 
Gotlands län

Kommun 
135 byggnadsinspektör Enligt karta, Annat Enligt karta, Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Min bedömning är att 
det ska var minst 5-6 
hus för att det ska vara 
sammanhållen 
bebyggelse.

Min bedömning är att 
det ska var minst 5-6 
hus för att det ska vara 
sammanhållen 
bebyggelse.

1/3 av ursprungshusets 
byggnadsarea max 50 
kvm

Kommun 
136 Bygglovschef Tre tomter Annat

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Speciell miljö eller där 
behov av tillsyn är 
påkallad.

50 kvm eller 50 procent 
av huvudbyggnaden, 
vilket som kommer 
först. 50 m2
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Kommun 
137 Bygglovchef

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Vi har en riktlinje som 
finns inlagd i 
kommunens 
kartsystem Geosecma. 
Vår bedömningen om 
sammanhållen 
bebyggelse grundar sig 
i stora delar från 
tidigare bestämmelser 
och definition av 
samlad bebyggelse. Vi 
är medvetna om att 
bedömningen om 
sammanhållen 
bebyggelse ska göras 
från fall till fall och att 
det är mindre grupper 
av bebyggelse som 
kan anses vara 
sammanhållen än vad 
som i första hand 
anges i vår riktlinje. Vi 
gör även bedömningen 
med hänsyn till bla de 
kulturhistoriska 
värdena, svårigheterna 
med att ordna vatten- 
och avlopp. Se svaret ovan.

Inte större än 50 % av 
byggnadens 
ursprungliga area.

Ska vara underordnad 
huvudbyggnaden 
(både i storlek och 
antal), men kan vara 
ett 
bostadskomplement/g
äststuga inom 
huvudbyggnadens 
hemfridszon.
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Kommun 
138 Plan- och byggschef Två tomter, Tre tomter 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej

Vi har i en gammal ÖP 
definierat vilka 
områden vi anser vara 
samlad bebyggelse. 
Denna använder vi 
även numera i 
tillämpningen för 
huruvida 
kompletteringsåtgärder 
kräver bygglov eller 
inte 

Vi har i en gammal ÖP 
definierat vilka områden 
vi anser vara samlad 
bebyggelse. Denna 
använder vi även 
numera i tillämpningen 
för huruvida 
kompletteringsåtgärder 
kräver bygglov eller inte 
kopplat till 
sammanhållen 
bebyggelse. ca 50%

en byggnad som inte i 
sig är har alla 
bostadsfunktioner och 
dessutom inte kan 
utgöra grund för en ny 
avstyckning.
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Kommun 
139 Biträdande enhetschef Saknar uppfattning Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Viss kvm 
(ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej  

riktlinjer "Undantag från 
bygglovplikt utanför 
detaljplan och inom 
sammanhållen 
bebyggelse" står det 
följande 
begreppsförtydligande: 

"Ett bebyggelseområde 
bedöms vara 
sammanhållen 
bebyggelse om 3 hus 
eller fler är placerade 
intill varandra. Med 
begreppet intill varandra 
menas att bostadshus 
eller annan 
huvudbyggnad är 
placerade inom 75 
meter från varandra. 
Även om en väg är 
placerad mellan 
byggnaderna bedöms 
de som sammanhållen 
bebyggelse. Vid 
beräkning av antalet hus 
utgör t ex en 
industribyggnad eller en 
skolbyggnad ett hus. En 
ekonomibyggnad till 
jordbruket utgör inte en 
byggnad i detta 
sammanhang. Det är 

Tillbyggnad max 50 % 
BYA av 
huvudbyggnadens BYA, 
dock max 35 kvm BYA. 

Komplementbyggnad 
max 50 % BYA av 
huvudbyggnadens 
BYA, dock max 50 
kvm BYA. Gäststuga 
dock max 35 kvm 
BTA. Ska placeras i 
omedelbar närhet av 
huvudbyggnaden. 
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Blekinge län
Kommun 
140 Bygglovchef Enligt karta Tre tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Kommunen har pekat 
ut sammanhållen 
bebyggelse Enl praxis

Enligt beslut i nämnd ca 
50% Enl lag

Kommun 
141 Bygglovarkitekt Enligt karta, Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Nej

4-5 hus som ligger 
samlade, bedömning 
görs från fall till fall 
men med en karta i 
GIS som underlag. 

gör bedömning från fall 
till fall. Hur stort är det 
som ska byggas, var 
ligger det utåfrån 
grananrs synvinkel. Kan 
grannar bli berörda, ser 
grannar det?

50 % av bostadshusets 
ursprungshusets 
storlek. Dock max ca 
30-50kvm beroendes 
på hur stort 
bostadshuset är och 
situationen på platsen. 

50 % av 
bostadshusets 
ursprungshusets 
storlek. Dock max ca 
30-50kvm beroendes 
på hur stort 
bostadshuset är och 
situationen på 
platsen. 



Lovet på landet 

 

Kommun 
142 stadsarkitekt Enligt karta Enligt karta Annat Annat Nej

Nämnden har tagit ett 
beslut om tolkning 
sammanhållen 
bebyggelse som är "att 
sammanhållen 
bebyggelse där lov 
krävs i regel utgörs av 
10-20 hus som gränsar 
till varandra eller skiljs 
åt endast av en väg, 
gata eller park, men att 
även områden med ner 
till 3-4 hus kan ingå 
beroende på karaktär, 
läge och täthet. 
Exempelvis bör s.k. 
kransbebyggelse, 
byggnader som 
gränsar till planlagt 
område, ingå." Vi håller 
nu på att ta fram 
kartunderlag till detta. 
Vi är medvetna om att 
sådana riktlinjer inte är 
juridiskt bindande och 
en bedömning måste 
göras från fall till fall, 
men handläggningen 
underlättas betydligt, 
både för förvaltningen 
och den enskilde om 
en uppfattning 
redovisas av nämnden. Se tidigare kommentar.

Nämndens tolkning 
ingår i samma beslut 
som beskrivs i 
föregående kommentar. 
Den är: en liten 
tillbyggnad utgör max 
50 % av 
ursprungshusets 
byggnadsarea, dock 
max 50 kvm. För att 
den inte ska dominera 
över det tidigare 
byggnadsbeståndet får 
höjden inte överstiga 
nockhöjden på den 
byggnad som byggs till.

Se tidigare 
kommentar. 
Tolkningen är: en 
komplementbyggnad 
utgör max 50 % av 
ursprungshuset, dock 
max 50 kvm 
byggnadsarea. För att 
den inte ska dominera 
över det tidigare 
byggnadsbeståndet 
höjden inte överstiga 
nockhöjden på 
huvudbyggnaden.
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Kommun 
143 Bygglovhandläggare Enligt karta Enligt karta

Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

För att underlätta för 
handläggarna och 
sökanden har vi gjort 
kartor som visar vilka 
områden ska ingå i s k 
sammanhållen 
bebyggelse. 
Uppdateras efter behov 

Vi kräver bygglov inom 
områden som vi har på 
våra kartor - våra kartor 
grundar sig i tidigare 
lagstiftning som angav 
att 10-15 hus räknas 
som sammanhållen 
bebyggelse 
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Skåne län
Kommun 
144 Byggnadsinspektör 10-20 hus Annat

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej

Sammanhållen 
bebyggelse utgörs i 
regel av 10-20 hus där 
tomterna gränsar till 
varandra eller skiljs åt 
av en väg, park eller 
liknande ytor. Men 
även områden med 
minst tre hus på två 
tomter kan utgöra en 
sammanhållen 
bebyggelse.

Omfattas det inte av 
sammanhållen 
bebyggelse eller 
områdesbestämmelser 
krävs ej bygglov.  

En liten bygglovsbefriad 
tillbyggnad utanför 
sammanhållen 
bebyggelse kan 
rimligen vara hälften av 
huvudbyggnadens 
byggnadsarea och en 
maxgräns kan ligga på 
40 m².
För att en 
komplementbyggnad 
ska vara 
bygglovsbefriad får 
byggnaden inte 
dominera över 
huvudbyggnaden i area 
och volym och 
användningssättet ska 
vara ett komplement till 
boendet. Maximal 
storlek på 
komplementbyggnad 
får bedömas från fall till 
fall.

För att en 
komplementbyggnad 
ska vara 
bygglovsbefriad får 
byggnaden inte 
dominera över 
huvudbyggnaden i 
area och volym och 
användningssättet 
ska vara ett 
komplement till 
boendet. Maximal 
storlek på 
komplementbyggnad 
får bedömas från fall 
till fall.
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Kommun 
145 Bygglovarkitekt Tre tomter Tre tomter

< 15 kvm, Viss % av 
bostadshuset (ange % i 
förklaringen nedan), 
Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Våra riktlinjer säger 
max 25 % av 
byggnadens area men 
max 40 kvm.

Kommun 
146

Bygglovshandläggare/ 
byggnadsinspektör Annat Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Blir en bedömning i det 
enskilda fallet då vi inte 
har några antagna 
riktlinjer eller utpekade 
områden på karta (med 
utgångspunkt ifrån 
frågan om bygglov, vet 
inte hur plansidan 
bedömer det utifrån 
frågan om krav på 
detaljplan). 

En bedömning i det 
enskilda fallet. Vanligen 
upp mot åtminstone 10 
hus som ligger mer eller 
mindre sammanhållet 
(inte för utspritt över 
landskapet).
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Kommun 
147

Byggnadsinspektör/byg
glovsarkitekt Tre tomter, Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär Nej, Anmälan

Kommunen har tagit 
beslut på vad som är 
sammanhållen 
bebyggelse vilket 
redovisas i vår interna 
karta. 

ca 25 kvm eller max 20 
% av totala 
byggnadsarean Ca 50 kvm BYA

Kommun 
148 Byggnadsinspektör Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Nej

en samling av 
byggnader som 
gränsar till varandra 
eller skiljs åt av en väg 
gata eller parkmark

Kommunen har ett 
fastställt dokument över 
vad kommunen anser 
vara sammanhållen 
bebyggelse med utökad 
lov plikt för om-ny- och 
tillbyggnad

En liten tillbyggnad eller 
komplementbyggnad 
anses vara mindre än 
50% av 
huvudbyggnadens areal

En 
komplementbyggnad 
ska vara underordnad 
huvudbyggnaden i 
storlek och form samt 
ha ett kompletterande 
användnings 
förfarande såsom 
garage förråd, uterum 
eller gästhus.
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Kommun 
149 Byggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Nej, Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

Byggnadsnämnden tog 
fram kartor vid nya PBL 
1987. Dessa arbetar vi 
efter fortfarande. Om vi 
skulle gå strikt efter 
PBL 1:4 skulle mer än  
75% av kommunen ha 
bygglovsplikt.

Kartorna som antogs av 
byggnadsnämnden 
gäller.

Handläggningsrutin 
tagits i nämnden som 
stöd för handläggarna 
av bygglov.
Tillbyggnader till en- 
och tvåbostadshus 
(fritidshus) utanför 
detaljplanerat och 
sammanhållen- och 
samlad bebyggelse är 
bygglovsbefriade upp till 
en byggnadsarea av 40 
m². 
Komplementbyggnader 
utanför detaljplanerat 
och sammanhållen 
samt samlad 
bebyggelse är 
bygglovsbefriad upp till 
en byggnadsarea av 40 
m². Till byggnad till 
komplementbyggnad är 
bygglovsbefriad upp till 
att 
komplementbyggnaden 
har en total 
byggnadsarea på 40 
m². 
En liten tillbyggnad skall 
ha karaktär av 
komplement till den 
befintliga bebyggelsen 
på fastigheten och får se ovan
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Kommun 
150 Bygglovhandläggare Två tomter Två tomter < 15 kvm < 25 kvm Anmälan

Kommun 
151 Byggnadsinspektör Annat Annat

< 15 kvm, Viss % av 
bostadshuset (ange % i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Mer än två grannar 
inom synhåll.

Mer än två grannar inom 
synhåll.

Kommun 
152 Stadsarkitekt 10-20 hus 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

Det är en bedömnings 
sak!
5-6 hus kan också vara 
sammanhållen 
bebyggelse 40 % eller max 40 kvm 
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Kommun 
153 Bygglovsarkitekt

Tre tomter, 10-20 hus, 
Enligt karta Tre tomter, Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Nej, Anmälan, 
Saknar 
uppfattning

Vi har en kommunkarta 
där kommunen har 
definierat hussamlingar 
som är sammanhållen 
bebyggelse.

Vi har en kommunkarta 
där kommunen har 
definierat hussamlingar 
som är sammanhållen 
bebyggelse.
Bedömning i varje 
enskilt fall beroende på 
vad man vill bygga.
Vid frågor kan vi endast 
upplysa vilken 
bedömning vi gör till den 
som undrar. 
Omständigheter runt en 
fastighet kan ändras 
över tid vilket gör att 
man inte rakt av kan titta 
på vårt kartunderlag för 
att kunna upplysa en 
fastighetsägare om han 
ingår i sammanhållen 
bebyggelse, eller om 
den åtgärd som 
fastighetsägaren vill 
göra behöver bygglov 
med hänsyn till 
omfattningen av de 
byggnadsverk i 
bebyggelsen.

30- 35 kvm
Om befintlig byggnad 
endast är 70 kvm så är 
35 kvm lika med 
hälften. vilket innebär 
att 30 - 35 kvm inte 
passar alla villatomter.
Bedömning görs att det 
inte får dominera över 
det befintliga.

30- 35 kvm
Om befintlig byggnad 
endast är 70 kvm så 
är 35 kvm lika med 
hälften. vilket innebär 
att 30 - 35 kvm inte 
passar alla 
villatomter.
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Kommun 
154 Stadsarkitekt Två tomter Två tomter

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan) Nej

Minst 3 byggnader
Minst ett bostadshus på 
vardera tomten. 30 30

Kommun 
155

Avdelningschef 
bygglov och lantmäteri Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Nämnden har antagit 
en riktlinje

50 kvm dock max 50 % 
av byggnadens 
byggnadsarea 50 kvm

Kommun 
156

Bygglovshandläggare/b
yggnadsinspektör Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Viss % av 
bostadshuset (ange 
% i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Nej

Inom kommunen är 
alla områden med 
samanhållen 
bebyggelse inritade i 
kartan

Kommun 
157 Bygglovshandläggare Enligt karta Enligt karta

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Bygglov för all 
volymökning.

25 tillbyggnad på huset 
och 50 fristående 
komplementbyggnad. 50
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Kommun 
158 Bygglovschef Tre tomter, 10-20 hus Saknar uppfattning

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Sammanhållen 
bebyggelse utgörs i 
regel av 10-20 hus där 
tomterna gränsar till 
varandra eller skiljs åt 
av en väg, park eller 
liknande ytor. Men 
även områden med 
minst tre hus på två 
tomter kan utgöra en 
sammanhållen 
bebyggelse. Det beror 
på karaktären av 
bebyggelsen.

Utanför område med 
detaljplan och 
sammanhållen 
bebyggelse får du utan 
bygglov uppföra en 
mindre tillbyggnad på 
huvudbyggnaden som 
är max 50 % av 
huvudbyggnadens 
bruttoarea och max 30 
kvm bruttoarea stor

Du får också utan 
bygglov uppföra en 
komplementbyggnad 
(garage, carport, 
förråd, växthus) på 
max 40 kvm i 
närheten av 
huvudbyggnaden. Det 
är viktigt att 
komplementbyggnade
n inte dominerar över 
det tidigare 
byggnadsbeståndet 
på fastigheten.

Kommun 
159 Bygglovsarkitekt Annat Annat Annat Annat Nej

En kombination av 
följande aspekter:
Tidigare utpekade 
"samlade bebyggelse" 
samt
Enskild bedömning, 
ofta fler än  tomter eller 
ett område som är 
anslutet till planlagt 
bostadsområde.

Var god se föregående 
svar samt
efter enskild bedömning 
om åtgärden är en 
sådan som föranleder 
krav på bygglov, annars 
gäller befrielsen i 9:6

En tumregel är 50% av 
befintlig 
bostadsbyggnad (BYA) 
dock högst 50 kvm. 
Avstånd från tomtgräns 
regleras enligt 9:6.

Relateras också till 
huvudbyggnaden 
enlig föregående 
fråga/svar.
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Kommun 
160 Bygglovschef Enligt karta Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan)

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan) Nej

Vi har en karta där det 
är bestämt med hjälp 
av kartan samt beslut 
från nämnden var 
ligger sammanhållen 
bebyggelse. Lika än ovan

25% byggnadsytan 
dock max 25 kvm 40kvm sammanlagt

Kommun 
161 Enhetschef bygglov Tre tomter, Annat Annat

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror på 
områdets karaktär

Får ej dominera över 
bostadshuset, Beror 
på områdets karaktär

Nej, Anmälan, 
Startbesked, 
Slutbesked

I översiktsplanen finns 
definierat lagtexten och 
kommunen har 
tydliggjort att 
sammanhållen 
bebyggelse likställs 
åtminstone med den 
tidigare lydelsen 
samlad bebyggelse 
men att kommunen har 
möjlighet att i varje 
specifikt fall göra 
bedömning.

Ser till byggnadsverken i 
närområdet, behöver 
inte bara vara bostäder.
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Kommun 
162 Plan- och bygglovschef Annat Annat

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset Annat Nej

Ett antal (mer än 2) 
bebyggda tomtplatser 
som gränsar till 
varandra eller endast 
skiljs åt av en väg eller 
gata. 

Över 8 bebyggda 
tomtplatser som gränsar 
till varandra eller endast 
skiljs åt av en väg eller 
gata. 

max 50% av 
ursprunglig byggnad. 

Vi gör bedömning från 
fall till fall men 
användningen är 
avgörande, inte 
storleken. 

Hallands län
Kommun 
163 Bygglovchef 10-20 hus 10-20 hus

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan)

Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

En bedömning sker 
från fall till fall utifrån 
flygfoto, hur tätt ligger 
husen? kan grannar 
påverkas etc.

En bedömning sker från 
fall till fall utifrån flygfoto, 
hur tätt ligger husen? 
kan grannar påverkas 
etc.

50 kvm dock max 50% 
av bef huvudbyggnad

Kommun 
164 Stadsarkitekt 10-20 hus, Enligt karta 10-20 hus, Enligt karta

Viss % av bostadshuset 
(ange % i förklaringen 
nedan), Viss kvm (ange 
kvm i förklaringen 
nedan), Får ej 
dominera över 
bostadshuset

Viss kvm (ange kvm i 
förklaringen nedan), 
Får ej dominera över 
bostadshuset Nej

40% men max 50 kvm 50 kvm
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