
Information om bygglov
● Den som planerar att bygga, ändra eller riva något kan behöva söka bygglov. Ibland kan det

räcka med en anmälan.
● Kolla med byggnadsnämnden i din kommun om du behöver bygglov.
● Bygglov behövs oftast när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad.
● Om det handlar om attefallshus, friggebodar och växthus som står närmare tomtgränsen än

4,5 meter eller en balkong måste den berörda grannen godkänna bygget.
● Bygglovshandläggaren i kommunens byggnadsnämnd är den som beviljar eller avslår bygglov.
● Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen.
● Skicka in din ansökan och alla handlingar. Tänk på att vara ute i god tid då byggnadsnämnder i

en del kommuner har mycket att göra. Handläggningstiden skall enligt plan- och bygglagen
vara max 10 veckor från det att alla nödvändiga handlingar inlämnats. Den totala tiden får
vara högst 20 veckor om ärendet behöver ytterligare utredning. För bygganmälan är tiden
fyra veckor men kan efter beslut om förlängd handläggningstid bli max åtta veckor.

● Avgiften för bygglovsansökan varierar beroende på vad du vill bygga och var du bor. Läs på
din kommuns webbplats.

● När du fått ditt bygglov behöver projektet startas inom två år. Det ska sedan vara slutfört
inom fem år.

● Om du ska köpa en bostad, se då till att det finns de bygglov som krävs för alla ny-, till- eller
ombyggnader på fastigheten.

● Glöm inte bort att ansöka om Rot-avdrag för reparation, underhåll, ombyggnad och
tillbyggnad.

Undantag för fritidshus i plan- och bygglagstiftningen

För fritidshus finns vissa undantag från kraven på byggnader i plan- och bygglagstiftningen. Det gäller
kraven på:

● tillgänglighet
● bostadsutformning
● rumshöjd
● driftutrymmen
● energihushållning
● hushållning med vatten
● bredbandsanslutning

Utanför ett område med detaljplan är det möjligt att i vissa fall göra en liten tillbyggnad på ett en-
och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:
● tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan
● den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med

hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen"
● det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
● tillbyggnaden ska vara liten



● den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
● att tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området

När man bygger ut sin stuga är det viktigt att man använder rätt material. Har stugan några år på
nacken kan det vara så att moderna byggnadsmaterial fungerar dåligt ihop med befintliga och
byggnadens konstruktion inte är anpassad för några moderniteter såsom t ex glasullsisolering. Man
måste också ta hänsyn till ventilationen. Äldre hus har ofta enbart självdragsventilation och bygger
man huset tätt med dagens metoder kan klimatet i byggnaden bli dåligt.

Tipslista bygglov

Bygga om ditt eget hus
Om huset inte är byggnadsminnesmärkt och ligger i ett område med detaljplan kan du göra vissa
invändiga förändringar. Kontrollera med din kommun vad som gäller om du vill förändra fasaden.
Ibland behövs bygglov för att få byta färg eller fasad- och takmaterial till exempel.

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till
exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till
byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller
om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till
exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller
både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte.

Altaner kan i vissa fall behöva bygglov (om högre än 1,8 meter och längre från hus än 3,6 meter) och

dessutom grannes godkännande om den är närmre gräns än 4,5 meter.

Bygga om i en bostadsrätt
En form av ”lokalt bygglov” gäller om du bor i bostadsrätt. Då krävs normalt bostadsrättsföreningens
styrelses godkännande innan du får göra vissa ingrepp i lägenheten och i vissa fall även bygganmälan
eller bygglov från kommunen. Läs gärna i föreningens stadgar vad som gäller.

Allmänt kan sägas att en medlem kan renovera sitt badrum och kök som den vill så länge det görs på
ett fackmannamässigt sätt, men att ändringar av vatten- och avloppsanslutningar kräver styrelsens
godkännande. Icke bärande väggar (för den där ljusa öppna planlösningen) får tas ner, medan
bärande väggar kräver tillstånd. Elarbeten får utföras så länge en behörig tekniker används, medan
förändringar/borttagande av element eller ventiler kan kräva styrelsens tillstånd om de ingår i
bostadsrättsföreningens system.

Meddela försäkringsbolaget
För att du ska få rätt ersättning om bostaden skadas är det viktigt att meddela ditt försäkringsbolag
vilka förändringar du gjort. Om du ska bygga ut huset eller göra om ett förrådsutrymme till toalett så



kontakta försäkringsbolaget innan du börjar bygga om. Detta för att säkerställa att försäkringen gäller
även under byggnadstiden.


