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Abstract 

Regulations concerning the physical planning of land and water, including buildings, is found 

in The Planning and Building Act (2010:900) (PBA). The PBA regulates not only the 

characteristics of the buildings and where they can be built, but also the purpose of the 

buildings. This includes the number of housing allowed within a property. The municipality is 

solely competent – and in some cases obligated – to establish detailed development plans 

within the framework of the municipality planning monopoly. Real estates within a detailed 

development plan is limited to the provisions of the plan but acquires a building right within 

these limits. 

The Swedish housing crisis made the government relieve some of the regulation regarding the 

number of buildings and addition/changes to buildings that must be in accordance with the 

detailed development plan. As a result, some buildings are now in certain cases exempt from 

the plane accordance, for e.g. complement residential buildings and establishment of an 

additional dwelling in a single residence. Referred circumstances may have a significant 

impact on the possibility of forming small co-operative housing associations. 

The amendment was strongly criticized by the Council of Legislation, whom had doubts 

whether the drafting of the legislation had been in accordance with the Instrument of 

Government. Due to the unusually short preparation time there is reason to assume that some 

consequences and effects may not have been considered when the change of the law was 

introduced. 

The purpose of this master thesis is to study the possibility of establishing co-operative 

housing associations on a property within a detailed development plan. The thesis will also 

examine the building permits and how they relate to said plan. Central for this thesis is to 

examine the number of homes the PBA allows on a property within a detailed development 

plan since co-operative housing association requires at least three apartments to be formed. As 

the PBA and the Tenant Act (TA) may differ on the concept of homes a comparison between 

these laws will be made.  

  



Sammanfattning 

I Sverige regleras den fysiska användningen av land och vatten framförallt av PBL. Genom 

det kommunala planmonopolet är kommunerna ensamt behöriga, och ibland skyldiga, att 

upprätta detaljplaner. En detaljplan reglerar inte endast byggnaders utformning och placering 

utan även för vilket ändamål en byggnad får användas. I detta innefattas möjligheten att 

begränsa eller utöka byggrätten och antalet bostäder som byggnader och fastigheter får 

innehålla. En fastighet inom ett detaljplanerat område är således begränsat i förhållande till 

detaljplanens regleringar. Som huvudregel förutsätts därför byggnader vara planenliga för att 

få uppföras. 

Bostadsbristen var en bidragande orsak till att lagstiftaren genomförde vissa lättnader för en- 

och tvåbostadshus inom detaljplanerat område. Vissa i lagen närmre angivna tillbyggnader, 

ombyggnader och komplementbyggnader är således undantagna från kravet på planenligheten 

och får som huvudregel uppföras i strid med en för området gällande detaljplan. 

Planstridigheten har medfört att fastigheter inom detaljplanerat område fått en utökad 

byggrätt, innefattande möjligheten att inrätta ytterligare bostäder. 

Lagändringen fick stark kritik från framförallt lagrådet som ansåg att förslaget inte beretts så 

som föreskrivits i regeringsformen. På grund av den mycket korta handläggningstiden får det 

antas att vissa konsekvenser och effekter av lagändringen möjligen inte uppmärksammats.   

Detta arbete avser att undersöka hur detaljplaneringen inverkar på möjligheten att inom 

enskilda fastigheter bilda bostadsrättsföreningar som kan upplåta bostäder. Centralt för 

uppsatsen är således att utreda hur många bostäder en fastighet får innehålla och hur 

detaljstridiga åtgärder inverkar på detta. Då bostadsbegreppet inte finns klart definierat i PBL 

och BRL kommer dessa jämföras för att undersöka eventuella diskrepanser.  

  



Förkortningar 

BBR   Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) BFS 2011:6 

med ändringar till och med BFS 2017:5 

BRF   Bostadsrättsförordning (1991:630) 

BRL   Bostadsrättslag (1991:164) 
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SS   Standard från Swedish Standards Institute (SIS) 

TNC  TNC 1994 - NC 95, Plan- och byggtermer 1994 

  



Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 1 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 

Förkortningar .............................................................................................................................. 3 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 4 

2 Inledning ............................................................................................................................. 7 

2.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 7 

2.2 Syfte och frågeställning ............................................................................................... 8 

2.3 Avgränsningar ............................................................................................................. 8 

2.4 Metod ........................................................................................................................... 9 

2.5 Disposition ................................................................................................................... 9 

2.6 Terminologi ............................................................................................................... 11 

3 Centrala begrepp .............................................................................................................. 11 

3.1 Begreppet byggnad i PBL .......................................................................................... 11 

3.1.1 Sammanfattande slutsatser ................................................................................. 13 

3.2 Begreppen lägenhet och bostad i BRL ...................................................................... 14 

3.2.1 Bostad eller lokal ................................................................................................ 15 

3.2.2 Bostadens utformning ........................................................................................ 15 

3.3 Begreppet bostad i PBL ............................................................................................. 15 

3.3.1 Bostadens utformning ........................................................................................ 16 

3.3.2 Minimikraven för bostäder i PBL ...................................................................... 17 

3.3.3 Bostad eller självständig bostad. ........................................................................ 18 

3.4 Sammanfattande slutsats ............................................................................................ 18 

4 Bostadsrättslagen .............................................................................................................. 20 

4.1 Bostadsrättsföreningen .............................................................................................. 20 

4.1.1 Bostadsrättsföreningens hus ............................................................................... 21 

4.1.2 Bostadsrättsföreningen ....................................................................................... 21 

4.1.3 Föreningens stadgar ............................................................................................ 22 

4.1.4 Upplåtelse av bostadsrätt .................................................................................... 22 

4.1.5 Intygsgivarna ...................................................................................................... 22 

4.2 Den ekonomiska planen ............................................................................................. 23 



4.2.1 Den ekonomiska planen och brukningsenheter .................................................. 23 

4.2.2 Tidpunkten för upprättande av en ekonomisk plan ............................................ 24 

4.2.3 Den ekonomiska planens innehåll ...................................................................... 25 

4.3 Sammanfattande slutsats ............................................................................................ 26 

5 Plansystemet ..................................................................................................................... 27 

5.1 Det kommunala planmonopolet ................................................................................. 27 

5.1.1 Regionplanen, översiktsplan och områdesbestämmelser. .................................. 28 

5.2 Detaljplanen ............................................................................................................... 28 

5.2.1 Detaljplanens ändamål ....................................................................................... 29 

5.2.2 Vad kommunen ska och får reglera .................................................................... 30 

5.2.3 Byggrättens omfattning ...................................................................................... 30 

5.2.4 Bostäder och dess utformning ............................................................................ 31 

5.2.5 Detaljplanens rättsverkningar ............................................................................. 31 

5.2.6 Äldre och oprecisa detaljplaner .......................................................................... 32 

5.3 Sammanfattande slutsatser ........................................................................................ 32 

6 Bygglov ............................................................................................................................ 35 

6.1 Bygglovets funktion .................................................................................................. 35 

6.2 Bygglovsprövningen .................................................................................................. 35 

6.2.1 Förutsättningarna för bygglov ............................................................................ 36 

6.2.2 Anpassningskravet ............................................................................................. 36 

6.2.3 Byggnaders lokalisering och omgivningskravet ................................................ 37 

6.2.4 Byggnaders utformning ...................................................................................... 38 

6.2.5 Tomter ................................................................................................................ 38 

6.3 Bygglovspliktiga åtgärder .......................................................................................... 39 

6.3.1 Nybyggnad ......................................................................................................... 39 

6.3.2 Tillbyggnad ........................................................................................................ 39 

6.3.3 Annan ändring av byggnad ................................................................................ 40 

6.3.4 Annat ändamål .................................................................................................... 40 

6.3.5 Inreda ytterligare en bostad eller en lokal .......................................................... 41 

6.3.6 Byggnadens utseende ......................................................................................... 41 

6.4 Sammanfattande slutsatser ........................................................................................ 42 

7 Bygglovsbefriade åtgärder ............................................................................................... 43 

7.1 Komplementbyggnad i 9 kap. 4 § PBL ..................................................................... 44 



7.1.1 Undantaget från bygglovsplikt ........................................................................... 45 

7.2 Komplementbyggnad i 9 kap. 4 a § PBL ................................................................... 46 

7.2.1 Komplementbostadshus och fastighetsbildning ................................................. 46 

7.3 Inrättande av ytterligare bostäder .............................................................................. 47 

7.3.1 Kravet på befintlig bostad .................................................................................. 47 

7.4 Sammanfattande slutsatser ........................................................................................ 48 

7.4.1 Bostäders utformning i komplementbyggnader ................................................. 48 

7.4.2 Att läka en brist i en bostad som inte är självständig ......................................... 49 

7.4.3 Byggrätten och bostadsantalet för komplementbyggnader ................................ 49 

8 Avslutande kommentarer ................................................................................................. 51 

9 Källförteckning ................................................................................................................. 53 

9.1 Lag och förordning .................................................................................................... 53 

9.2 Offentligt tryck .......................................................................................................... 53 

9.2.1 Statens offentliga utredningar ............................................................................ 53 

9.2.2 Propositioner ...................................................................................................... 53 

9.3 Litteratur .................................................................................................................... 54 

9.3.1 Doktrin ............................................................................................................... 54 

9.4 Elektroniska Källor .................................................................................................... 55 

9.4.1 Hemsidor ............................................................................................................ 56 

9.5 Rättsfall ...................................................................................................................... 56 

9.5.1 Högsta domstolen ............................................................................................... 56 

9.5.2 Regeringsrätten ................................................................................................... 56 

9.5.3 Hovrätterna ......................................................................................................... 57 

9.5.4 Kammarrätterna .................................................................................................. 57 

9.5.5 Mark- och miljööverdomstolen .......................................................................... 57 

9.5.6 Mark- och miljödomstolarna .............................................................................. 58 

9.6 övrigt .......................................................................................................................... 58 

 

  



2 Inledning 

2.1  Bakgrund 

Vilka byggnader som får uppföras i Sverige är noggrant reglerat i bl.a. PBL. Under senare år 

har det från lagstiftarens sida aviserats och genomförts lättnader framförallt för en- och 

tvåbostadshus. Lättnaderna har resulterat i att vissa former av tillbyggnader, 

komplementbyggnader och inrättande av ytterligare bostäder undantagits från 

bygglovsplikten. Dessa undantag får även i viss utsträckning uppföras i strid med en för 

området gällande detaljplan. Eftersom planenligheten kan frångås uppstår effekten att 

byggrätten och möjligheten att inrätta ytterligare bostäder per fastighet har ökat. Regleringens 

bakomliggande avsikt har varit att – utöver att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen 

– produktionen av mindre bostäder för vissa grupper, till exempel studenter, skulle öka.1   

I Sverige år 2017 råder enligt kommunerna bostadsbrist i 255 av 290 kommuner.2 Detta i 

kombination med låga räntor har föranlett en stark prisuppgång på bostäder i landet, 

framförallt i storstadsregionerna. Prisökningen samt maktförhållandet mellan byggföretag och 

konsumenten vid bostadsrättsupplåtelse föranledde Regeringen att besluta om tillsättande av 

en särskild utredning den 1 oktober 2015, SOU 2017:31 om stärkt konsumentskydd på 

bostadsmarknaden. En aspekt av konsumentskyddet som skulle ses över var den ekonomiska 

planen och huruvida nybildade bostadsrättsföreningar löpte en risk att vara ekonomiskt 

osunda. Dylikt motiverat av att bostadsrättsföreningar kommit att betraktas som känsliga för 

ekonomiska förändringar. 

Den ekonomiska motståndskraften för bostadsrättsföreningar är i viss mån knutet till antalet 

medlemmar. Behöver föreningen genomföra reparationer eller upprusta föreningens hus 

kommer medlemmarna bära kostnaden om kapital inte finns att tillgå. Om bildandet av en 

bostadsrättsförening kan genomföras på en enskild fastighet kan detta inverka på – inte bara 

på fastighetens värde och bostadsbyggandes utformning – mängden små föreningar som 

bildas. 

 

                                                 
1 Se prop. 2013/14:127 s. 11 och s. 73. 
2 Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017.  



2.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka antalet bostäder som en fastighet får innehålla 

inom ett detaljplanerat område samt hur detta inverkar på möjligheten att, inom fastigheten, 

bilda en bostadsrättsförening och att i föreningens hus upplåta bostadsrätter till föreningens 

medlemmar. För att uppnå syftet ska uppsatsen besvara nedanstående frågeställningar: 

1. Vilka krav uppställs för att bilda en bostadsrättsförening och att i föreningens hus 

upplåta bostadslägenheter med bostadsrätter till föreningens medlemmar? 

2. Hur påverkar en detaljplan byggrätten och antalet bostäder som en fastighet får 

innehålla? 

3. Hur inverkar de planstridiga åtgärderna i 9 kap. 4–4 c §§ PBL på möjligheten att bilda 

bostadsrättsföreningar på enskilda fastigheter inom ett detaljplanerat område?   

 

2.3  Avgränsningar 

På grund av ämnesvalet har uppsatsen begränsats till att endast omfatta bostadsrättslägenheter 

och bostäder så som de utformas i BRL och PBL. Andra typer av boendeformer kommer inte 

att beaktas inom ramen för denna uppsats annat än som jämförelse, för det fall det är relevant 

utifrån frågeställningen. Uppsatsen kommer inte heller att redogöra för områden som inte 

omfattas av en gällande detaljplan varför övriga planbestämmelser endast kommer beröras 

översiktligt. 

Byggnaders konstruktion kommer inte att behandlas utöver vad som krävs för att klargöra de 

för uppsatsen centrala begreppen, ”byggnad”, ”bostad” och ”lägenhet”. Vissa av de krav som 

uppställs i BBR avseende byggnaders utformning kommer därför inte att beaktas. Som 

exempel kan nämnas brandskydd, ventilation och bärighet. Dessa regler är tämligen 

omfattande och detaljerade varför de inte ryms inom ramen för denna uppsats; istället har 

uppsatsen fokuserat på de områden som jag ansett är av störst vikt utifrån frågeställningen.  

Uppsatsens syfte är inte att utgöra en handbok för bygglovsansökningar eller för hur en 

komplementbyggnad ska uppföras, varför bygglovsprocessen och anmälningsförfarandet 

behandlas översiktligt. På grund av uppsatsens utformning och generella inriktning kommer 

inte tillsyns- och påföljdsbestämmelserna alls att behandlas. Som en följd av detta kommer 

även preskriptionsreglerna vid så kallade ”svartbyggen” helt utelämnas.  



2.4  Metod 

För uppsatsen har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod, det vill säga att analysera och 

fastställa gällande rätt inom ramen för rättskälleläran och dess begränsade antal källor; lag, 

förarbeten, prejudikat och doktrin.3 Rättskällorna har legat till grund för att redogöra för 

gällande rätt samt att klargöra rättsläget utifrån frågeställningarna. Eftersom flera av, 

framförallt, PBL:s definitioner är flytande och svårdefinierade har rättsfall från RÅ och MÖD 

fått en framträdande roll vid tolkning av dessa lagregler. 

För att på ett bra sätt kunna belysa några för uppsatsens centrala begrepp har källor utanför 

rättskälleläran behövt beaktas. Främst har Boverkets allmänna råd och standarder från 

Swedish Standard Institute konsulterats då dessa har en stor inverkan på utformningen av 

bostäder och byggnader. I och med att dessa ligger utanför ramen för rättskälleläran kommer 

jag vara noggrann med att informera läsaren när det är ett allmänt råd som avses samt belysa 

de eventuella brister som ett allmänt råd medför i relation till rättskällorna.4 

Vad som krävs för att upplåta bostadsrätter samt en detaljplans inverkan på byggrätten finns 

utförligt behandlat i doktrin och förarbeten. På grund av nyligen genomförda lagändringar 

finns det i vissa hänseenden begränsningar avseende relevant doktrin, framförallt inom de för 

uppsatsen relevanta ändringarna som trädde i kraft 1 juli 2017.5 Huvudparten av uppsatsens 

finns utförligt behandlat i rättskällorna; dock inte allt. I vissa fall är detta avsiktligt från 

lagstiftarens sida.  

 

2.5  Disposition 

Kapitel tre redogör för de för uppsatsen centrala begreppen byggnad, bostad och lägenhet i 

PBL och BRL. Utgångspunkten kommer att vara en jämförelse av begreppen för att 

identifiera eventuella avvikelser mellan begreppen bostad i respektive lagstiftning. 

Framförallt kommer minimiregleringar att diskuteras, dvs. vad som minst måste finnas för att 

det ska utgöra en bostad eller en bostadsrättslägenhet. Avsikten är att läsaren ska tillgodogöra 

sig denna information i ett tidigt skede av uppsatsen för att underlätta förståelsen för 

fortsättningen av uppsatsen.  

                                                 
3 Sandgren s. 40. 
4 Se Sandgren, s. 44 angående att även andra källor kan bidra till analysen. 
5 SFS 2017:424 lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). 



Kapitel fyra kommer att behandla bostadsrättslagen och redogöra för vad som krävs för att 

upplåta bostäder med bostadsrätt. Framförallt kommer de krav som uppställs för registrering 

av föreningen och den ekonomiska planen att behandlas. Vidare kommer upplåtelseavtalet 

och föreningens stadgar översiktligt att redogöras för medan den ekonomiska planen och 

intygsgivarna kommer få en mer framskjuten roll.  

Kapitel fem redogör för detaljplanens funktion och vad som kan och får regleras inom ramen 

för detaljplanen samt vad som kan begränsas genom denna. Fokus kommer ligga på 

byggrätten och detaljplanens rättsverkningar, innefattande hur byggrätten förhåller sig till 

äldre och oklara detaljplaner.  

Kapitel sex behandlar bygglovet och dess syfte. En betydande del av kapitlet kommer att 

behandla förutsättningarna för att erhålla bygglov, även innefattande de begränsningar som 

uppställs i PBL avseende anpassnings- och omgivningskravet. För de bygglovspliktiga 

åtgärderna kommer, av naturliga skäl, ändrad användning och inredande av ytterligare en 

bostad i ett enbostadshus få en framträdande roll.  

Kapitel sju redovisar de åtgärder som får genomföras i strid med detaljplanen samt vilka 

begränsningar som är förenade med detta. Kapitlet kommer främst fokusera på 

komplementbyggnader och möjligheten att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. De 

olika komplementbyggnaderna kommer att redogöras för separat för att, om möjligt, minska 

begreppsförvirringen. I samband med detta kommer ändrad användning för 

komplementbyggnader och vad detta innebär för planstridigheten att behandlas. Även 

byggrättens inverkan på möjligheten att inrätta ytterligare bostäder i komplementbyggnader 

kommer att diskuteras. 

Kapitel åtta innehåller en kortfattad redogörelse för slutsatserna och avslutande kommentarer.  

I slutet av varje kapitel kommer en sammanfattande avslutning att diskutera kapitlet i form av 

mina egna tolkningar och slutsatser. Utöver dessa sammanfattningar kommer kapitel åtta att 

utgöras av en kortare sammanfattning utifrån frågeställningen. Egna kommentarer och 

slutsatser kommer även redogöras för löpande i uppsatsen. För att undvika missförstånd har 

jag strävat efter att tydligt klargöra när det rör sig om mina egna slutsatser. 

 



2.6  Terminologi 

För att undvika begreppsförvirring i uppsatsen kommer med bostad avses vad som i PBL 

utgör en bostad. Således kommer det framgå när det är en bostad i form av en bostadsrätt som 

åsyftas. 

En- och tvåbostadshus, även kallade småhus, är bostadshus som innehåller högst två 

bostadslägenheter inom en fastighet. Det kan med andra ord vara fristående villor, parhus, 

radhus eller kedjehus. För denna uppsats kommer utgångspunkten för tvåbostadshus vara 

parhus. 

Med byggnadshöjder, byggnadsareor och beräkningar avses Boverkets definitioner eller, för 

det fall det hänvisas dit, SIS standarder.  

För uppsatsen kommer ordet förening vara synonymt med bostadsrättsförening om det inte 

uttryckligen framgår att det är en annan typ av förening som avses. 

 

3 Centrala begrepp 

3.1  Begreppet byggnad i PBL 

Legaldefinitionen av en ”byggnad” enligt 1 kap. 4 § PBL är ”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 placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 

konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”.  

Definitionen avviker i viss mån från vad som avses med en byggnad i allmänt språkbruk. Där 

torde en byggnad avse en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är 

tillräckligt stor för människor att uppehålla sig i.6 Med hänsyn till den rättspraxis som vuxit 

fram på området har definitionen av lagstiftaren ansetts vara för snäv. Numera krävs dock – i 

och med införandet av begreppet byggnad i 1 kap. 4 § PBL – att människor ska kunna 

uppehålla sig i byggnaden. Avsikten var att i viss mån begränsa den extensiva tolkning som 

gjorts av begreppet i tidigare rättspraxis.7 Regeringsrätten har vid bedömning av vad som 

utgör en byggnad beaktat användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. 

Enkla konstruktioner så som lekstugor, vindskydd och vasshyddor har ansetts kunna utgöra 

                                                 
6 Prop. 1985/86:1 s. 674.  
7 Prop. 2009/10:170 s. 144. 



byggnader under förutsättning att de varit utrustade med ett tak. Båtkranar och underjordiska 

cisterner har däremot fallit utanför begreppet. 8 Avlägsnas ett tak från en konstruktion utgör 

den inte längre en byggnad men kan alltjämt utgöra ett byggnadsverk.9 Vidare ställs det inte 

något krav på att en byggnad ska vara utrustad väggar. 

Då PBL saknar en egen definition av begreppet ”tak” har rättspraxis i vissa fall hämtat 

vägledning från TNC, där yttertak definieras som ”en byggnadsdel som uppåt avgränsar en 

byggnad till skydd mot yttre klimat”. I andra fall har kravet bortsetts ifrån och avgörande har 

varit huruvida taket konstruerats på ett sådant sätt att det ska eller kan nyttjas för att uppehålla 

sig på.10 Detta har resulterat i att exempelvis altaner i vissa fall, även efter det att 

byggnadsdefinitionen införts i PBL, ansetts utgöra byggnader.11  

Det uppställs inget krav på att en byggnad ska vara förenad med marken. Även lätt flyttbara 

konstruktioner så som husvagnar och husbåtar har i vissa fall ansetts omfattas av begreppet, 

förutsatt att de har varit placerade på samma plats med viss varaktighet. Tyngdpunkten vid 

bedömningarna synes ha utgått ifrån om den lätt flyttbara konstruktionen använts för 

bostadsändamål och i så fall under en längre tid än en sedvanlig campingsemester.12  

Införandet av begreppet byggnad och framförallt avsiktsrekvistet, att människor ska kunna 

uppehålla sig i byggnaden, torde medföra att vissa konstruktioner som tidigare ansetts utgöra 

byggnader numera faller utanför begreppet, exempelvis hundkojor. Däremot varaktigt 

placerade lekstugor bör alltjämt kunna utgöra byggnader under förutsättning att storleken på 

lekstugan når upp till vad som kan anses utgöra en byggnad.13 Hur liten en byggnad behöver 

vara för att falla utanför begreppet framgår inte, människor ska dock kunna uppehålla sig i 

den. Ett uthus om 1,5 x 1,5 meter har i rättspraxis ansetts vara tillräckligt stor för att utgöra en 

byggnad.14  

 

                                                 
8 För en redogörelse av rättsfallen jfr. prop. 1985/86:1 s. 674 ff. med prop. 2009/10:170 s. 144. 
9 MÖD:s dom den 12 november 2015 i mål nr P 5587–14. 
10 Jfr. MÖD 2015:46 med MÖD:s dom den 21 maj 2015 i mål nr P 8356–14. 
11 Se MÖD:s dom den 18 oktober 2016 i mål nr P 11268–15 som hänvisar till att RÅ 2009 ref. 67 I-III alltjämt 

kan användas som vägledning. Se även RÅ 1995 ref. 42. 
12 Didón m.fl., 1:1–6 s. 10 b.  
13 Prop. 2009/10:170 s. 144. 
14 RÅ 1971 C 445. 



3.1.1 Sammanfattande slutsatser 

Det gemensamma draget för vad som utgör en byggnad är att även mycket små och enkla 

konstruktioner kan utgöra byggnader under förutsättning att de är utrustade med ett tak. 

Avsiktsrekvisitet har diskuterats i prop. 2009/10:170 s. 144 

 ”…som utgångspunkt att en byggnad bör vara konstruerad så att avsikten (kursivering tillagd) 

är att människor ska kunna vistas i den för att konstruktionen ska kunna betraktas som en 

byggnad”.  

Det framgår inte vad som avses med rekvisitet människor. I och med att en lekstuga kan 

utgöra en byggnad får det stå klart att det inte uppställs något krav på vuxna människor ska 

kunna uppehålla sig i byggnaden. Sammantaget skulle detta innebära att en byggnad är en 

konstruktion som är av åtminstone en sådan storlek att den tillåter barn att uppehålla sig i. 

Konstruktionen ska även vara utrustad med ett tak som antingen kan beträdas eller utgör ett 

klimatskydd. Avsiktmomentet synes ha varit en del av kravet på vad som utgör en byggnad 

enligt den nya definitionen. Framförallt om lagstiftarens avsikt med införandet av rekvisitet 

beaktas, dvs. att begränsa den extensiva tolkning som vuxit fram på området.  

MÖD har i dom den 2015-12-07 i ärende nr P 11268–15 förklarat att äldre rättsfall avseende 

altaner – då begreppet byggnad, och där med vistelseavsikten, saknades i PBL – i vissa delar 

alltjämt ska vara vägledande.15 Förmodligen, enligt min mening, avses med vissa delar 

domstolens bedömning av vad som rent storleks- och utrymmesmässigt kan anses utgöra en 

byggnad. Rättsfallet konstaterar att  

”Utrymmena är dock tillgängliga på så sätt att det går att gå in under altanen. Altanen får 

därför anses vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i dessa 

utrymmen. Vilken avsikt M J och H S har vad gäller användningen har ingen betydelse vid 

denna bedömning (kursivering tillagd)”.  

Bedömningen från MÖD kan enligt min mening inte tolkas på annat sätt än att avsikten inte 

avser huruvida människor ska vistas i eller under konstruktionen utan om det finns en faktisk 

möjlighet att göra så.16 Tolkningen medför att avsiktrekvistet blir i viss mån överflödigt då det 

är den faktiska möjligheten att befinna sig i eller under konstruktionen som är avgörande. 

                                                 
15 RÅ 2009 ref. 67 I-III. 
16 Jfr. dock med MÖD:s dom den 21 maj 2015 i mål nr P 8356–14. 



Enligt min mening blir effekten att den av lagstiftaren aviserade förändringen om en 

restriktivare tolkning av byggnadsbegreppet, i vart fall i viss utsträckning, uteblir.  

 

3.2   Begreppen lägenhet och bostad i BRL 

Svensk lagstiftning saknar en legaldefinition av begreppet ”lägenhet”. Av BRL framgår att en 

bostadsrättslägenhet är ett hus eller en del av ett hus.17 Begreppet ”hus” är betydligt snävare 

än begreppet byggnad. En förutsättning för att byggnaden ska kunna utgöra ett hus är att det 

ska vara utrustat med tak och fyra väggar.18 Det finns inget i BRL – varken i nuvarande, 1971 

eller 1991 års BRL – som tyder på att lägenhetsbegreppet för bostadsrätter skulle vara 

annorlunda än inom hyres- och arrenderätten.19 Att hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter 

och att bostadsrätter som träder i likvidation kan omvandlas till hyresrätter talar även för att 

lägenhetsbegreppet torde vara snarlikt.20 Bortsett från nyttjandeaspekterna bör det således inte 

föreligga några större diskrepanser mellan vad som utgör en bostadslägenhet, oavsett om den 

utgörs av en hyresrätt eller en bostadsrätt.21 Det finns inget hinder mot att en lägenhet utgörs 

av vad som byggtekniskt är att anse som två lägenheter.22 Ett tvåbostadshus eller ett 

enbostadshus och ett garage kan således utgöra en lägenhet. En lägenhet kan även innefatta en 

annan del av byggnaden eller områden utanför själva byggnaden. Det krävs dock att 

utrymmena innefattas av ett och samma avtal.23  

I TNC definieras en lägenhet som ”ett eller flera utrymmen i byggnad som i 

upplåtelsehänseende utgör en självständig enhet”. Då en lägenhet kan omfatta områden 

utanför byggnaden eller utgöras av flera byggnader bör, enligt min mening, objektet och inte 

byggnadens omfattning vara vägledande för vad som utgör en lägenhet. En lägenhet bör 

såldes vara det utrymme som i upplåtelsehänseende utgör ett objekt, oavsett i vilken form 

upplåtelsen sker.24 

 

                                                 
17 1 kap. 1 § BRL. 
18 Jfr. Bengtsson, Hager & Victorin, s. 36 med Holmqvist & Thomsson, s. 29. Se även Grauers, s. 23. 
19 Se Hjorth & Uggla, s 39. Se även SOU 1988:14 s.159 ff. avseende skillnader i nyttjanderätten. 
20 Jfr. 1 § lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 

med 7 kap. 33 § BRL. 
21 Se Bengtsson, Hager & Victorin, s. 39 om gränsdragningen mellan hyresrätt och bostadsrätt avseende 

begränsning i tiden.  
22 Holmqvist & Thomsson, s. 5. 
23 Jfr. NJA 1961 s. 380 och NJA 1924 s. 177. 
24 Jfr. TNC:s definition av ”lägenhet” med Holmqvist & Thomsson, s. 5 f. och Hjorth & Uggla, s. 39. 



3.2.1 Bostad eller lokal 

För att en lägenhet ska utgöra en bostadslägenhet krävs att den upplåtits för att helt eller till 

icke oväsentlig del användas som bostad.25 Vid kombinerade upplåtelser, dvs. när upplåtelsen 

avser en lägenhet där bostads- och lokalmoment ingår sker bedömningen utifrån om 

lokalmomentet är överordnat bostadsmomentet eller om detta endast utgör en obetydlig del.26 

Bostadsrättshotell, kombinerad bostad och lokal eller andra typer av kombinerade lägenheter 

utgörs således antingen av en bostad eller en lokal. BRL saknar utrymme för kombinerade 

lägenheter varför utrymmet antingen kategoriseras som det ena eller det andra.  

 

3.2.2 Bostadens utformning 

Det saknas funktions- och utformningskrav för bostäder i BRL. Det krävs dock att en lägenhet 

vid upplåtelsen tillhandahålls i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på 

orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.27 Då regleringen för bostadsrätter endast tar 

sikte på upplåtelsen ställs det inget krav på att en senare överlåtelse ska uppfylla dessa krav. 

Det råder avtalsfrihet för bostadsrätter varför dessa kan upplåtas i sämre skick om detta 

avtalats.28 Med begreppet ”fullt brukbar” avses inte endast de tekniska anordningarna i 

lägenheten utan även bostadslägenhetens skick.29 För det fall att en bostadsrätt inte uppfyller 

kraven har bostadsrättshavaren rätt till avhjälpande eller uppsägning, beroende på om bristens 

är av väsentlig betydelse.30 Bostadsrättsutredningens betänkande SOU 2000:2 om olika 

bostadsrättsfrågor konstaterar att regeln alltjämt är tillämplig vid myndighets förbud.31  

 

3.3  Begreppet bostad i PBL 

PBL saknar en definition av begreppet ”bostad”, något som är medvetet från lagstiftarens sida.32 

En grundläggande förutsättning är dock att en bostad är lokaliserad till en byggnad.33 Varje 

                                                 
25 Rekvisiten för vad som utgör en bostad är identiska för hyresrätter och bostadsrätter, jfr. 12 kap. 1 § 3 st. JB 

med 1 kap 6 § BRL. 
26 Jfr. Grauers, s. 25 med Bengtsson, Hager & Victorin, s. 40. 
27 Jfr. 7 kap. 1 § BRL med 12 kap. 9 § JB. 
28 Jfr. 7 kap. 1 § BRL med 12 kap. 9 § JB. 
29 Se Svea hovrätts dom den 23 maj 2008 i mål nr T 9980–05 och Holmqvist & Thomsson, s. 88. 
30 7 kap. 2 § BRL. 
31 Se SOU 2000:2 s. 150 som hänvisar till bl.a.  Julius m.fl., Bostadsrättslagen, 2 uppl., 1992, s. 166 (numera 

Hjorth och Uggla, s. 193). 
32 Prop. 1993/94:178 s. 101. Vidare framgår att det inte ska finnas några krav på mått eller viss utrustning för 

bostäder. Sådana krav uppställs dock i BBR, dock i form av allmänna råd varför de endast utgör riktlinjer. 
33 Jfr. begreppet hus och byggnad ovan. 



bostad förutsätts ha åtminstone två rum: ett rum för matlagning, vila och daglig samvaro samt 

ett rum för personlig hygien.34 Vad som begreppsmässigt utgör ett rum framgår inte förutom 

att vissa utformnings- och tekniska egenskapskrav ska vara uppfyllda. BBR hänvisar dock i sin 

terminologi till TNC varför viss härledning bör kunna hämtas därifrån. Enligt TNC utgörs ett 

rum av ett ”utrymme i byggnad som är beträdbart och begränsat på alla sidor av golv, väggar 

och tak”.35 Eftersom ett rum definieras som ett utrymme i en byggnad kan även andra byggnader 

än hus innehålla rum.  

 

3.3.1 Bostadens utformning 

Bortsett från vissa funktions och tillgänglighetsaspekter ligger det inte i statens intresse att 

närmre reglera bostädernas utformning.36 För ett beviljat bygglov krävs att funktionskraven 

som uppställs i 8 kap. PBL är uppfyllda. En byggnad ska enligt 8 kap. 1 § PBL vara lämplig 

för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan samt vara tillgänglig för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.37 Dessa krav ska vara uppfyllda vid ny- och 

ombyggnad samt vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad.38 Om- och tillbyggnad kan 

i vissa fall föranleda lägre krav i förhållande till nybyggnad då vissa aspekter så som 

ekonomiska konsekvenser och byggnadens förutsättningar ska vägas in.39 Utöver detta ställs 

det även krav på att en byggnads tekniska egenskaper ska vara utformad på ett sådant sätt att 

den är lämplig för sitt ändamål.40 Boverket är den myndighet som bemyndigats att utfärda 

närmre föreskrifter på området och gör detta i form av BBR.41 Föreskrifterna är tvingande 

regler och efterföljs vanligen av allmänna råd. De allmänna råden behöver på grund av dess 

karaktär som råd inte efterlevas men det krävs att den som avviker från rådet kan visa att 

föreskriften alltjämt uppfylls.42  

 

                                                 
34 BBR 3:22. 
35 Se dock SS 91 42 21:2006 angående minimikraven på rummens utformning. 
36 Prop. 2009/10:170 s.257. 
37 Se PBF 3 kap. angående vilka krav som ställs på byggnadsverk. 
38 8 kap. 2 § PBL.  
39 Se t.ex. 1:223–1:2235 och 1:224–1:2243 BBR och prop. 2009/10:170 s.149 och 155 f. 
40 Se 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 17§ PBF för närmre reglering avseende bostäder. 
41 PBF 10 kap. 1 §. 
42 Boverkets regelhierarki. 



3.3.2 Minimikraven för bostäder i PBL 

BBR reglerar minimikraven för byggnader vid bland annat bostadsutformning och 

tillgänglighet men även avseende t.ex. brandskydd, hygien, hälsa, miljö och buller. 

Grundförutsättningarna för hur en bostad ska vara utformade behandlas i 3:22 BBR. Från 

denna huvudregel finns flera undantag. Undantagen är dels beroende av bostadens storlek och 

dels beroende av vilken typ av bostad som avses.43 Föreskrifterna i BBR kräver att bostäder 

uppfyller utformningskrav samt kraven avseende de tekniska egenskaperna.44 Av 

utformningskraven framgår att det ska finnas ett rum för daglig samvaro, sömn och vila och 

matlagning samt ett rum för personhygien. Rummen ska även innehålla den inredning och 

utrustning som krävs för sitt ändamål, t.ex. vara beskaffade med utrustning för personhygien 

och matlagning.45 Vidare ska utrymme finnas för entré med förvaringsmöjligheter för 

ytterkläder samt utrymme för tvättmaskin om gemensamt tvättstuga saknas. Slutligen ska det 

även finnas utrymme för förvaring med tillhörande inredning. Vissa av dessa funktioner så 

som samvaro och sömn och vila får överlappa varandra i mindre bostäder.46 Utöver detta 

krävs även att permanentbostäder ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.47 För det fall att en bostad har gemensamma utrymmen med andra 

bostäder kan t.ex. matlagning, personhygien eller förvaring lokaliseras till dessa gemensamma 

utrymmen. Det krävs dock att en sådan bostad fullgott kompenseras för det ingrepp som görs i 

bostaden.48 

Till föreskrifterna har även bifogats allmänna råd om vilka mått som ansetts uppfylla dessa 

krav. För tillgänglighetskravet anges t.ex. att det ska finnas svängradie om 1,30 meter för 

inomhusrullstol och att inredningslängden för matlagning bör vara minst 1,80 meter.49 Dessa 

allmänna råd bör läsas i samband med SS där vägledning finns om bostäders utformning och 

hur dess uppfyller kraven i BBR.50 På grund av de allmänna rådens karaktär och att SS endast 

utgör en vägledning finns det inget hinder mot att inrätta en bostad på ett sätt som avviker från 

dessa. En förutsättning är dock att de tvingande föreskrifterna i BBR alltjämt anses uppfyllda.   

 

                                                 
43 Jfr. studentbostad och bostad och vilka krav som uppställs 3:222–3:225 BBR. 
44 Se 3:2 och 3:52 BBR. 
45 3:22 BBR. 
46 BBR 3:224. 
47 Jfr. 8 kap. 1 § 3 p. PBL med 8 kap. 6 § 2 p. PBL. 
48 Se 3:226 och 3:227 BBR. 
49 Se de allmänna råden till 3:113 och 3:224 BBR. 
50 SS 91 42 21:2006. 



3.3.3 Bostad eller självständig bostad. 

Ändamålskravet i PBL resulterar i att BBR skiljer mellan olika typer av bostäder, t.ex. 

studentbostad, permanentbostad, fritidsbostad.51 PBL gör även en skillnad mellan en bostad 

och en självständig bostad.52 Distinktionen mellan bostad och självständig bostad diskuteras 

översiktligt i förarbeten och doktrin. En distinkt skillnad är att en bostad måste förlita sig på 

utrymme eller utrustning för t.ex. tvätt eller förvaring utanför bostaden.53 Utrymmet eller 

utrustningen kan vara lokaliserade till annan del av byggnaden eller till en annan byggnad. 

För att en bostad ska kunna anses utgöra en självständig bostad förutsätts att utrymmet och 

funktioner finns, eller i vart fall kan finnas, inom den egna bostaden.   

3.4  Sammanfattande slutsats 

Det finns en systematisk problematik hur PBL och BBR förhåller sig till BRL och hur dessa 

inverkar på varandra. Till viss del kan detta förklaras genom lagarnas olika 

tillämpningsområden; PBL behandlar vad som får byggas och vart medan BRL reglerar 

boendeformen inom ett kooperativ. Problemet uppstår när – trots lagarnas olika 

tillämpningsområden – dessa påverkar varandra. 

BRL förefaller inte uppställa några hinder för en registrerad bostadsrättsförening att upplåta 

t.ex. ett rum så som bostad med bostadsrätt.54 PBL och BBR förutsätter dock att en bostad ska 

uppfylla de utformnings och tekniska egenskapskrav som uppställts. Enligt min mening är det 

inte säkert att PBL blir tillämplig på en bostadsrättslägenhet som utgör en bostad enligt BRL 

men som inte uppfyller minimikraven för en bostad i BBR. Som exempel kan nämnas 

bostadsrättshotell där en bostad som upplåts med bostadsrätt inte i sig är någon bostad utan 

utgör en lägenhet för hotellverksamheten. Hotell skiljer sig från vanliga bostäder i flera 

aspekter, inte minst i användningen, kraven på utformningen men även i förhållande till 

detaljplanens ändamålsbestämmelser.55  

Diskrepansen mellan BRL och PBL kan således få konsekvenser för byggnaders egenskaper, 

tillgänglighet och antalet bostäder i form av bostadsrättslägenheter som en fastighet kan och 

får innehålla. Då det saknas en definition av vad som utgör en bostad i PBL är det svårt att 

avgöra hur begreppet förhåller sig till de minimikrav som uppställs i BBR. Det får anses 

uppenbart att om minimikraven uppfylls så uppfylls även kraven för vad som utgör en bostad. 

                                                 
51 Se t.ex. 3:222–3:227 BBR för olika typer av bostäder. 
52 Prop. 2013/14:127 s. 13 och s. 22. 
53 Se prop. 2013/14:127 s. 22. och Didón m.fl., 9:2–9 s.21. 
54 Se avsnitt 4.2. 
55 Se avsnitt 5.2.1. 



Däremot är det osäkert om det kan anses utgöra en bostad om samtliga krav i BBR inte är 

uppfyllda. Viss vägledning kan hämtas från prop. 2013/14:127 där en byggnad om 15 

kvadratmeter inte ansågs vara tillräckligt stor för att utgöra en bostad.56 Exakt vart gränsen går 

för vad som utgör en bostad är oklar och det är upp till byggnadsnämnden inom varje 

kommun att avgöra. Då det mig veterligen inte finns några rikstäckande riktlinjer, bortsett 

från BBR och SS, får det antas att minimikravet för vad som kan utgöra en bostad varierar 

från fall till fall och från kommun till kommun.  

Vid en bygglovsprövning beaktas byggnadens ändamål, exempelvis hotellverksamhet. Att ett 

hotellrum är upplåtna så som en bostad i en bostadsrättsförening beaktas inte. Skulle 

bostadsrätten disponeras som en permanentbostad skulle detta avvika från bygglovet p.g.a. 

ändrad användning.57 Avtalsfriheten för en bostadsrättslägenhet som ska användas som 

bostad gör det möjligt att avtala om ett sämre skick än fullt brukbar vid upplåtelsen. Sålunda 

bör det, enligt min mening, vara möjligt att upplåta enskilda rum med bostadsrätt och att dessa 

utgör en bostad enligt BRL men inte enligt PBL. Då utgångspunkten vid en bygglovsprövning 

för en byggnads användning och utformning regleras i PBL faller dessa bostadsrätter utanför 

lagens tillämpningsområde. Resultatet torde bli att åtgärden inte är bygglovspliktig, under 

förutsättning att det inte utgör en ändrad användning. Då bostadsrättslägenheten inte utgör en 

bostad enligt PBL uppstår inte någon konflikt med eventuella begränsningar avseende 

bostäder i en för området gällande detaljplan.58 Något som även talar i denna riktning är att de 

bostadsrättshotell som upplåter hotellrum i form av bostäder inte begränsas av BBR. Det står 

dock klart att lägenheterna anses utgöra bostäder enligt BRL.59 

Hur liten en bostad kan och får vara enligt PBL beror dels på vilken typ av bostad som avses 

och dels vad bostaden ska användas till. En byggnad om 15 kvadratmeter har ansetts vara för 

lite för att kunna utgöra en bostad.60 Det finns enligt min mening viss anledning att ifrågasätta 

om denna bedömning är korrekt. Inte minst på grund av det faktum att det upplåts 

bostadsrättslägenheter i centrala Stockholm med en boarea om så lite som tio kvadratmeter.61 

Här bör även påpekas att det uppställs lägre krav på vissa typer av bostäder vilket kan inverka 

                                                 
56 Prop. 2013/14:127 s.12 f. 
57 Se avsnitt 6.3.4. 
58 Observera dock att vissa ändringar i vatten och avlopp eller förändringar av planlösningar kan vara 

anmälningspliktiga, se t.ex. 6 kap. 5 § p. 3 och 5 PBF. Anmälningspliktiga åtgärder får inte strida mot en 

detaljplan, 10 kap. 2 § p. 2 PBL. 
59 BBR reglerar dock de publika delarna av hotellet, se t.ex. 3:132 och 3:144 BBR. Byggnadsnämnderna brukar 

även kräva att ett visst antal lägenheter är anpassade för personer med rörelse- eller orienteringssvårigheter. 
60 Prop. 2013/14:127 s. 12 f. 
61 Booli.se, 2017. 



på hur liten en sådan lägenhet får vara, t.ex. en studentbostad eller en bostad med 

gemensamma utrymmen. Även för det fall att en byggnad inte kan anses utgöra en bostad 

eller en självständig bostad enligt PBL förefaller det uppenbart att den kan utgöra en bostad i 

form av en bostadsrätt enligt BRL. Utformningskraven i BBR kräver endast att vissa 

funktioner ska vara uppfyllda och dess allmänna råd och SS ger endast vägledning om hur 

dessa krav uppfylls. Med en modernare teknik och möjligheterna till så kallad ”compact 

living” menar jag att det inte förefaller omöjligt att en byggnad med en byggnadsarea om 15 

kvadratmeter även enligt PBL bör kunna utgöra en bostad. 

 

4 Bostadsrättslagen 

4.1  Bostadsrättsföreningen 

En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening. På samma sätt som för 

andra ekonomiska föreningar är avsikten med föreningen att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar.62 Detta 

förutsätter ett visst mått av delaktighet från medlemmarna, det så kallade kooperativa kravet.63 

Det kooperativa kravet är anledningen till att en bostadsrättsförenings hus – under 

förutsättning att det finns flera – måste ligga i så nära anslutning till varandra att en 

ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.64 Utmärkande för en 

bostadsrättsförening är att det i föreningens hus ska upplåtas lägenheter utan begränsning i 

tiden med bostadsrätt till medlemmarna i föreningen.65 Endast bostadsrättsföreningar kan 

upplåta lägenheter i form av bostadsrätt, vilket ska ske till nyttjande mot ersättning och utan 

tidsbegränsning.66 En bostadsrätt definieras som den rätt en medlem har på grund av 

bostadsrättsupplåtelsen och är fördelad dels på nyttjanderätten och dels på de ekonomiska 

rättigheterna som inte tillkommer övriga medlemmar.67 

 

                                                 
62 Se 1 kap. 1 § FL. I övrigt hänvisar BRL till FL när denne är tillämplig. 
63 Mallmén m.fl., s. 48.  
64 SOU 1988:14 s. 88 f. 
65 Se 1 kap. 1 § BRL. Se även Hjorth & Uggla, s. 29 och SOU 1988:14 s. 82 som anser att det kooperativa 

inslaget ses som ett utmärkande drag. Enligt min mening skiljer sig inte detta från vanliga ekonomiska 

föreningar varför det utmärkande draget istället bör utgöras av nyttjanderätten.  
66 1 kap. 4 § BRL. 
67 Jfr. Hjorth & Uggla, s. 32 f med Grauers, s. 199 där endast upplåtelse och nyttjanderätten anses utgöra 

bostadsrätten. 



4.1.1 Bostadsrättsföreningens hus 

Kravet på att bostadsrätter som upplåts ska upplåtas i bostadsrättsföreningens hus innebär inte 

att föreningen måste äga marken som huset står på. Marken kan vara upplåten med annan 

form av nyttjanderätt, t.ex. tomträtt.68 Vanligen sker en upplåtelse av en bostadsrätt i delar av 

ett flerbostadshus, men inget hindrar att upplåtelsen sker i småhus med tillhörande mark.69 

Äger en bostadsrättsförening flera hus krävs, som nämnts ovan, att dessa ligger så nära 

varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättsägarna.70 Huvudregeln 

är att föreningens hus ska ligga i omedelbar anslutning till varandra; avsteg kan accepteras om 

det finns förutsättningar för den praktiska förvaltningen och en ändamålsenlig användning.71  

 

4.1.2 Bostadsrättsföreningen 

En bostadsrättsförening ska vara registrerad.72 För registrering krävs att föreningen har 

åtminstone tre medlemmar.73 Det uppställs inget krav på att medlemmarna ska ha någon form 

av anknytning till huset eller fastigheten som bostadsrättsföreningen avser att förvärva. Det 

finns inte heller något krav på att medlemmarna ska utgöras av fysiska personer. Utöver 

medlemsantalet krävs även att föreningen har utsett en styrelse, en revisor samt antagit 

stadgar.74 Vanligen sker detta vid ett och samma tillfälle, det konstituerande mötet.75 Det 

uppställs inte några krav på när bostadsrättsföreningen ska förvärva huset där 

bostadsrättslägenheter ska upplåtas. En bostadsrättsförening kan således bildas för att i 

framtiden förvärva ett hus, så kallade passiva bostadsrättsföreningar.76 Däremot krävs att 

föreningen registreras inom sex månader från beslutet om att bilda föreningen, annars förfaller 

bildandet.77 I vissa fall räknas de sex månaderna från en annan tidpunkt än beslutet, t.ex. när 

det uppställts att ett villkor ska vara uppfyllt. 78 När en bostadsrättsförening har registrerats 

blir det en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.79 Innan 

                                                 
68 Jfr. 1 kap. 1 § BRL med 2 § 1 p BRF. Se även Victorin & Flodin, s. 56 och Hjorth & Uggla, s. 29 f. 
69  Se 1 kap. 4 § BRL.  
70 1 kap. 5 § 3 st. BRL. 
71 Prop. 1990/91:92 s. 156. 
72 1 kap. 1 § BRL. 
73 Se 9 kap. 29 § BRL avseende att kravet tre medlemmar gäller även gäller generellt. 
74 Se 2 kap. 2 § BRL. Se även 9 kap. 5 och 12 §§ BRL för mer information om stadgar och styrelse. 
75 Victorin & Flodin, s. 61. 
76 Se dock 11 kap. 18 § FL. En förening som är inaktiv i över 10 år ska avregistreras av Boverket. 
77 Se 9 kap. 2 § BRL med hänvisning till 2 kap 3 § FL. 
78 Victorin & Flodin, s 60. 
79 9 kap. 3 § BRL. 



registreringen får dock föreningens styrelse föra föreningens talan i mål rörande föreningens 

bildande, innefattande att ta emot insatser och avgifter.80 

 

4.1.3 Föreningens stadgar 

En bostadsrättsförening har stora friheter att ställa upp olika typer av krav för medlemskap i 

stadgarna. 81 Friheten är dock inte oinskränkt varför begränsningar om otillåtna stadgevillkor 

har införts i 2 kap. 2 § BRL. Genom att reglera stadgarna förefaller det enligt min mening 

möjligt för bostadsrättsföreningar att utvidga området för bostadsrättslägenheternas 

tillämpning och därmed även dess utformning. Som exempel kan nämnas att det i stadgarna 

införs ändamålskrav som student- eller hoteländamål i stadgarna.  

 

4.1.4 Upplåtelse av bostadsrätt 

Med upplåtelse av bostadsrätt menas själva upplåtelseavtalet, dvs. det avtal där rätten till 

andelen övergår från föreningen till medlemmen.82 För att en bostadsrättsförening ska kunna 

upplåta bostadsrätter krävs – utöver att föreningen är registrerad – att föreningens styrelse 

registrerat en ekonomisk plan hos bolagsverket. Denna ska vara försedd med intyg från två 

oberoende intygsgivare.83 Det krävs även att lägenheten vid upplåtelsen tillhandahålls i sådant 

skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för sitt ändamål om 

inte annat avtalats.84 

 

4.1.5 Intygsgivarna 

Intygsgivarna intar en central roll för upplåtelse av bostadsrätter då de är de enda utomstående 

som företar en granskning av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Bolagsverket som 

registrerar planen gör ingen egen granskning av planens hållbarhet utan är av ren formell 

natur.85 På grund av detta uppställs vissa kvalifikationer för att godkännas som intygsgivare.86 

Det är endast den som har nödvändig utbildning inom fastighetsrätt och företags- eller 

                                                 
80 Victorin & Flodin, s. 59. 
81 Jfr. prop. 1990/91:92 s. 61 f. med Nilsson, Hjorth och Uggla, s. 46. 
82 Hjorth & Uggla, s.87.  
83 Se 1 kap. 5 § BRL, 3 kap. 1–2 §§ BRL. Se även den ytterligare hänvisningen i 4 kap. 1 § BRL. 
84 7 kap. 1 § BRL. 
85 Hjorth & Uggla, s. 92. 
86 10 § BRF. 



fastighetsekonomi som accepteras som intygsgivare. Det krävs även att personen har 

kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter. Boverket är den myndighet 

som, efter ansökan, prövar och godkänner en intygsgivare. Behörigheten meddelas för viss tid 

och får vara som längst tre år, men kan förlängas. Boverket ska även utöva tillsyn över 

intygsgivarna och kan vid förseelser återkalla behörigheten.87 

Intygsgivarna utses av föreningens styrelse men förutsätts vara opartiska; de får därför inte ha 

en koppling till ett projekt utöver intygandet av den ekonomiska planen.88 Intygsgivarna ska 

intyga att de lämnade uppgifterna är riktiga och överensstämmer med tillgängliga handlingar 

samt att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som 

hållbar.89 Det är även intygsgivarna som kontrollerar huruvida förutsättningarna för 

registrering enl. 1 kap. 5 § BRL är uppfyllda. Om intyget avser ett befintligt hus bör även 

åtminstone en av intygsgivarna genomföra en okulärbesiktning av huset.90 Med beaktande av 

BRL 10 kap. 1 a § och Boverkets allmänna råd bör det, enligt min mening, för exculpering 

krävas att en okulär besiktning som företas motsvarar en överlåtelsebesiktning av en 

fastighet.91 Intygsgivarna ska i och för sig inte intyga prognoser utan endast säkert 

konstaterbara förhållande, t.ex. köpekontrakt. Husets skick kan dock inverka på 

vederhäftigheten i den ekonomiska planen då lägenheternas bedömda insatser och avgifter 

inte får vara sådana att lägenheterna efter färdigställande inte går att upplåta med bostadsrätt 

på orten.92  

 

4.2  Den ekonomiska planen 

4.2.1 Den ekonomiska planen och brukningsenheter 

Den ekonomiska planen har dubbla funktioner; dels ska den säkerställa att det inte bildas 

ekonomiskt osunda föreningar och dels fungera som ett konsumentskydd.93 En ekonomisk 

plan ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömningen av en förenings 

                                                 
87 Se 10 c § BRF och Hjorth & Uggla, s. 94. 
88 Se 3 kap. 3 § BRL. Se även prop. 2002/03:12 s. 43 f.  
89 3 kap. 2 § BRL 
90 Boverkets allmänna råd 1995:6, s. 37. 
91 Se NJA 1987 s. 692 angående det utökade ansvaret för intygsgivare vid ren förmögenhetsskada gentemot 

tredjeman.   
92 Prop. 2002/03:12 s.113. 
93 Se prop. 1971:12 s. 36 och s. 77 angående den ekonomiska planens funktioner. Jfr. även prop. 2002/03:12 s. 

29 ff., s. 41 och s. 46 med SOU 2017:31 s. 170. 



verksamhet samt att förutsättningarna i 1 kap. 5 § är uppfyllda.94 Detta innefattar att det ska 

finnas minst tre lägenheter som ska upplåtas som bostad eller lokal och som kan användas 

självständigt och varaktigt för ändamålet. Vid beräkningen ska endast en sådan del av huset 

som med beaktande av husets konstruktion naturligt utgör en brukningsenhet. En del av en 

sådan brukningsenhet, t.ex. ett avskärmat rum, kan inte utgöra en egen lägenhet. Även mindre 

biutrymmen och andra lägenheter som används som förrådsutrymmen eller garage ska bortses 

ifrån vid beräkningen.95 Exakt vad som utgör en brukningsenhet framgår inte men det får 

antas att det som åsyftas är till exempel generationsboende eller annan liknande naturligt 

avgränsad del.96 Avsikten med kravet på brukningsenheter är att förhindra att en 

bostadsrättsförening bildas för skens skull genom att upplåta olika rum i huset med 

bostadsrätt.97 Det bör poängteras att kravet på att lägenheterna ska utgöras av en 

brukningsenhet endast uppställs vid registreringen av den ekonomiska planen. Det finns med 

andra ord inget hinder mot att i en villa, efter det att bostadsrättsföreningen registrerats, 

upplåta bostadsrättslägenheter i form av ett kök eller ett sovrum.  

 

4.2.2 Tidpunkten för upprättande av en ekonomisk plan 

Uppgifterna i en ekonomisk plan ska vara väl underbyggda och kunna ligga till grund för en 

bedömning av den ekonomiska stabiliteten i föreningen. För att kunna göra väl underbyggda 

bedömningar krävs det generellt att en ekonomisk plan upprättas i ett sent stadium i en 

byggprocess när flera kostnader är kända.98 Det kan dock diskuteras om detta alltjämt 

stämmer i praktiken, framförallt för bildandet av mindre bostadsrättsföreningar. Den 

bakomliggande orsaken är att det vid produktion av bostadsrätter ibland saknas kunskap om 

vad den faktiska kostnaden för ett projekt blir, innan projektet är färdigställt. Vanligen spelar 

dock produktionskostnaden mindre roll. Företaget som driver projektet kontrollerar vanligen 

samtidigt en bostadsrättsförening som avser att förvärva huset genom en tillfällig styrelse, så 

kallad interims styrelse. Genom detta förfarande har företaget möjligheten att bestämma 

förvärvskostnaden för bostadsrättsföreningen. Det föreligger inte heller någon möjlighet att 

rikta skadeståndsanspråk i förevarandefall då det kommer genomföras på så vis att det vid 

                                                 
94 En eventuell förändring har diskuterats i SOU 2017:31 s. 175 ff. Enligt min mening är det rimligt att antaga att 

högre krav på den ekonomiska planen kommer att ställas framöver.  
95 Se Prop. 1990/91:92 s. 156. Se även prop. 1992/93:144 angående förändring av medlemsantalet. 
96 Viss härledning kan förmodligen analogt tillämpas från BBR, där avses med avgränsbar del en funktionell 

enhet av byggnadens volym, BBR 1:2241. Jfr. med Hjorth & Uggla, s. 38. 
97 Victorin & Flodin, s. 113.  
98 Se Hjorth & Uggla, s. 87. Se även Victorin & Flodin, s. 115.  



tidpunkten fanns samtliga medlemmars samtycke.99 Vanligen sker detta genom att företaget 

låter ett aktiebolag fungera som skalbolag. Skalbolaget genomföra produktionen och överlåts 

sedan till bostadsrättsföreningen genom att dessa förvärvar samtliga aktier bolaget. 100 

Kostnaden för att förvärva aktierna i skalbolaget blir summan av vad bostadsrätterna betingar 

på den öppna marknaden jämte bostadsrättsföreningens eventuella belåning av huset eller 

fastigheten. Skillnaden mellan produktionskostnaden och föreningens förvärvskostnad blir 

vinst till företaget.  

 

4.2.3 Den ekonomiska planens innehåll 

De närmre bestämmelserna om vad en ekonomisk plan ska innehålla regleras i BRF. Denna 

reglering utgör endast minimikrav om vad en ekonomisk plan ska innehålla varför planen 

även kan innehålla andra uppgifter som är av betydelse.101 Utöver information om föreningens 

namn och en beskrivning av fastigheten ska även uppgifter om föreningens kostnader finnas i 

en finansieringsplan. Av finansieringsplanen ska bl.a. information om lånebelopp, 

amorteringsplan samt insatsernas och upplåtelseavgifternas fördelning på 

bostadsrättslägenheterna framgå.102 

En fastighetsbeskrivning ska enligt 2 § BRF innehålla uppgifter om fastighetsbeteckning och 

areal. Det krävs även att det anges byggnadernas antal och användningssätt samt en kortfattad 

byggnadsbeskrivning. Har en förening flera hus ska det finnas en beskrivning av husens 

placering i förhållande till varandra så att en bedömning kan företas utifrån kravet att en 

ändamålsenlig samverkan mellan bostadsrättshavarna kan ske. Vidare ska det finnas en 

lägenhetsbeskrivning som innefattar bl.a. storlek och användningssätt. Det ska även framgå 

gemensamma anordningar och servitut, underhållsbehov och planerade byggnationer samt 

fastighetens försäkringar. 

En ekonomisk plan ska även innehålla en prognos och en känslighetsanalys.103 Dessa ska avse 

de första sex verksamhetsåren samt det elfte verksamhetsåret. Syftet med prognosen är att 

visa en långsiktig beräkning av hur höga medlemmarnas avgifter blir över tid. Beräkningarna 

                                                 
99 NJA 2013 s. 117. 
100 Se även SOU 1988:14 s. 150 f. och diskussionen kring missbruk av byggmästare i så kallade 

byggmästarbildade föreningar där föreningen upphandlar entreprenaden.  
101 SOU 2017:31 s. 165.   
102 Se 1 § BRF. För en redogörelse se Victorin & Flodin, s. 114 f. 
103 4 a–b §§ BRF. 



ska ske utifrån realistiska bedömningar av kostnader och intäkter i föreningen.104 Avsikten är 

att motverka att en bostadsrättsförening som bildas är alltför kortsiktig med risk för konkurs 

som följd.105 Eftersom en ekonomisk plan utgår ifrån självkostnadsprincipen, och att 

årsresultatet ska bli noll, kommer ökade kostnader medföra att årsavgiften för föreningens 

lägenheter behöver ökas proportionerligt. Så kan bli fallet om räntan på en 

bostadsrättsförenings lån ökar eller att föreningens hus är i behov av en kostsam reparation. 

Utgångspunkten är att de kostnader som finns i en ekonomisk plan är fastställda. Är det 

preliminära uppgifter ska detta särskilt anges samt att dessa beräknas vara hållbara.106 Till 

detta finns även Boverkets allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.107 

Huvudprincipen i BRL är att en bostadsrätt inte får upplåtas såvida inte en ekonomisk plan 

har registrerats. Det ställs även krav på att den ekonomiska planen ska hållas aktuell. 

Händelser som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet kräver 

att en ny ekonomisk plan upprättas och registreras.108  

 

4.3  Sammanfattande slutsats 

Begreppet brukningsenhet i BRL bör särskiljas från begreppet självständig bostad i PBL. En 

självständig bostad har tillgång till samtliga funktioner i den egna bostaden. En 

brukningsenhet kan vara en bostad som är lokaliserad till t.ex. en komplementbyggnad och 

som uppfyller bostadskraven i BRL.109 Det uppställs inte något krav på att samtliga funktioner 

ska finnas inom bostaden varför det, enligt min mening, är ett rimligt antagande att t.ex. tvätt 

eller förvaring kan vara lokaliserad till andra delar av byggnaden eller till en annan byggnad. 

En brukningsenhet kan även utgöras en lokal under förutsättning att det inte utgör en 

förvaringsbyggnad eller garage, exempelvis ett kontor i en komplementbyggnad.110 Då ett hus 

kan utgöras av flera brukningsenheter bör det inte finnas något hinder mot att en avskiljbar del 

av ett en- eller tvåbostadshus, t.ex. en tillbyggnad eller en suterrängvåning med egen ingång 

kan används för att uppnå minsta antal brukningsenheter.  

                                                 
104 SOU 2017:34 s. 180. 
105 Prop. 2002/03:12 s. 36 f. 
106 Se 1 § BRF. Se även Hjorth & Uggla, s. 88.  
107 Se 7 § BRF och Boverkets allmänna råd 1995:6. 
108 3 kap. 4 § BRL. 
109 Se avsnitt 7.1 angående komplementbyggnad. 
110 1 kap. 5 § BRL. 



Ändamålskravet i BRL kräver endast att det i en förenings hus ska upplåtas lägenheter med 

bostadsrätt. Det bör därför inte finnas något hinder mot att utvidga en förenings stadgar till att 

omfatta även andra typer av ändamål. Då bostadsrätter antingen utgörs av en lokal eller en 

bostad oavsett verksamhetsområde bör det alltjämt utgöra en bostadsrättslägenhet. Enligt min 

mening bör det således vara möjligt att i en förenings hus upplåta bostadsrätter med bostad 

som används för ett anat ändamål, t.ex. hotellrum. Stadgeändringar som strider mot det 

faktiska och lagstadgade ändamålet får dock inte förekomma.111 Då en bostadsrättsförenings 

grundläggande ändamål är att upplåta bostadsrätter på evig tid förefaller vissa typer av 

kreativa upplåtelseformer tangera vad som får, eller i vart fall bör, kunna upplåtas med 

bostadsrätt. Som exempel kan diskuteras studentlägenheter där studier, enligt min mening, 

som utgångspunkt får anses vara tidsbegränsade. Att studier utgör en begränsad tid har även 

förutsatts av lagstiftaren varför det ställs lägre krav på en studentlägenhet än en andra typ av 

bostäder i BBR.112 Frågan kan ställas om studentlägenheter rimligen bör kunna upplåtas med 

bostadsrätt eller om det står i strid med de grundläggande lagstadgade målen. 

 

5 Plansystemet 

5.1  Det kommunala planmonopolet 

Plan- och bygglagen reglerar planläggningen av den fysiska planeringen dvs. den del av 

planeringen som rör användning av mark och vatten i Sverige. 113 Förskjutningen av 

planläggningen från staten till kommunerna skedde i och med ikraftträdandet av 1959 års 

byggnadsstadga.  

PBL bygger på principen om det kommunala planmonopolet och kräver därför att en kommun 

ska ha en byggnadsnämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag.114 Det 

kommunala planmonopolet innebär att kommunen ensamt har befogenhet att bestämma om 

antagande av planer samt göra de i lagen förskrivna lämplighetsbedömningarna – utifrån de 

allmänna intressen som PBL anger – avseende markanvändning och bebyggande.115 Detta kan 

ses som ett utflöde av den grundläggande principen om det kommunala självstyret som 

                                                 
111 Jfr. BRL 1 kap. 1 och 4 §§ med NJA 1987 s. 394. 
112 Se avsnitt 3.2.2. 
113 Didón m.fl., s. 6. 
114 Se 1 kap. 2 § PBL och definitionen av byggnadsnämnd 1 kap 4 § PBL. 
115 Adolfsson & Boberg, s. 19. 



reglerar relationen mellan stat och kommun. Principen är dock inte oinskränkt då det kan 

finns motstående intressen; staten har alltjämt det övergripande ansvaret för samhällets 

utveckling.116 Staten har därför förbehållit sig rätten att korrigera felaktiga eller olämpliga 

kommunala beslut. Detta kan dels ske genom prövning av mark och miljödomstolen – eller i 

vissa speciella fall av regeringen –  men även ex officio genom så kallad överprövning.117  

Avsikten med det kommunala planmonopolet är att kommunerna ska kunna utforma, vårda 

och använda den fysiska miljön på bästa sätt. Det har ansetts vara av vikt at det ska vara ett 

demokratiskt organ som leder detta arbete för att motverka särintressen och säkerställa att 

solidaritet, jämlikhet och jämställdhet uppnås. Detta för att säkerställa att planeringen av 

användande av mark och vatten får en lämplig samhällsutveckling för nuvarande och 

kommande generationer.118 I detta inbegrips att gemensamma intressen – framförallt 

långsiktiga sådana – bör väga tyngre än privata kortsiktiga intressen.  

 

5.1.1 Regionplanen, översiktsplan och områdesbestämmelser. 

Det kommunala planmonopolet utgår från att det finns ett plansystem fördelat på fler nivåer. 

Plansystemet utgörs av regionplan, översiktsplan och områdesbestämmelse eller detaljplan. 

Av dess planer är det endast översiktsplanen som är obligatorisk. Områdesbestämmelser är i 

mångt och mycket en förenklade detaljplan som endast hanterar ett begränsat antal frågor 

dock med det väsentliga undantaget att det inte föranleder någon byggrätt.119  

 

5.2  Detaljplanen 

En detaljplan utgörs vanligen av en plankarta, bestämmelser om reglering av området samt en 

planbeskrivning som anger hur planen ska tolkas och genomföras.120 Planbeskrivningen ska 

även redogöra för planens syfte samt de övervägningar som gjorts vid planens utformning 

med hänsyn till motstående intressen och konsekvenser.121 För det fall en detaljplan kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan ska planen föregås av en miljöbedömning och en 

                                                 
116 SOU 2013:34 s 95. 
117 Se Didón m.fl., s. 9. Se även PBL 11 kap. 10 § angående överprövning. 
118 Se Prop. 1985/86:1 s. 57. Se även 1 kap. 1 § PBL och 2 kap 2–3 §§ PBL. 
119 För en genomgång av de olika plantyperna se t.ex. Adolfsson & Boberg, s. 24 f. eller prop. 1985/86:1 s. 123 

ff. 
120 Ebbesson, s. 144. 
121 Se 2 kap. 1 § PBL. Se även Ebbesson, s. 144. 



miljökonsekvensbeskrivning.122 Det område som en detaljplan omfattar får inte vara större än 

vad som behövs med hänsyn till planens genomförande tid och syfte.123 Upprättande av en 

detaljplan har två huvudsyften; att reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse 

samt att reglera bevarande eller förnyelse av befintliga bebyggelseområden.124 Detaljplanen 

ska även vara ett verktyg för kommunen att förverkliga kommunens sociala ambitioner och 

möjliggöra skapandet av en stimulerande och livfull miljö.125 Av 4 kap. 2–4 §§ PBL framgår 

det så kallade detaljplanekravet, dvs. när det krävs att en kommun upprättar en detaljplan. Vid 

upprättandet görs skillnad mellan vilka uppgifter som är obligatoriska och ska regleras samt 

vilka uppgifter som får regleras. På grund av detta kan en detaljplan vara mer eller mindre 

detaljerad.126 

 

5.2.1 Detaljplanens ändamål 

Utöver byggnaders utformning får en kommun i en detaljplan även reglera ändamålet för 

fastigheter och hur dessa får användas. Av plankartan ska det framgå vilket ändamål ett 

område inom detaljplanen ska tillskrivas.127 Som ändamål avses främst bostad, handel, 

samlingslokal, kontor, garage, industri och allmänt ändamål.128 Ändamålet kan inverka på 

möjligheten att uppföra bostäder, t.ex. vid ombildning från kontor till bostad. En sådan 

väsentlig ändring av ändamål är bygglovspliktigt och förutsätter således planenlighet för att 

bli beviljat.129 Det görs även en viss skillnad mellan vilken typ av handel samt boendeformer 

som avses.130  

 

                                                 
122 Ebbesson, s. 145. 
123 Se Julstad, s. 57. Se även Adolfsson & Boberg, s. 34. 
124 Didón m.fl., s.12. 
125 Prop. 1985:86:1 s. 145. 
126 Se 4 kap. 32 § 3 st. PBL. Se även prop. 1993/94:178 s. 58 som ger uttryck för att detaljplanernas diversitet 

och att mindre detaljerade detaljplaner är att föredra. 
127 Julstad, s. 61. 
128 Didón m.fl., 4:11 s. 2. 
129 Se avsnitt 6.2.1. 
130 Se t.ex. MÖD 2012:25, MÖD:s dom den 28 oktober 2014 i mål nr P 4246–14 och RÅ 1993 ref. 9 angående 

bostad och RÅ 1998 ref. 57 avseende handel. 



5.2.2 Vad kommunen ska och får reglera  

I en detaljplan ska en kommun bestämma och ange gränserna för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområde samt användningen för dessa.131 Kommunen ska även i vissa 

fall i detaljplanen reglera användningen av vindkraftverk.132  

Kommunen får även reglera markreservat för trafik- och väganläggningar m.m. som behövs 

för allmänna ändamål samt reglera om någon annan ska vara huvudman för en eller flera 

allmänna platser.133 Vidare får kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt 

värdefulla ur historiskt, kulturellt, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas – 

inbegripet om bygglovsbefriade åtgärder får uppföras utan bygglov – samt hur allmänna 

platser med enskilt huvudmannaskap ska utformas och användas.134 I detaljplanen får även 

regleras om stängsel och utfarter eller annan utgång mot allmänna platser samt om 

användning av vegetation och markytans utformning och höjdläge.135 Kommunen får även 

bestämma om skydd mot störningar så som markföroreningar, parkering genom upprättande 

av parkeringsnormer, krav på bygglov, rivnings- och marklov, placering, utformning och 

utförande av byggnadsverk, strandskydd samt fastighetsindelning.136  

Utöver detta får kommunen även regler byggrättens omfattning och byggnaders 

användning.137 Kommunen kan även föreskriva andelen lägenheter av olika slag i 

bostadsbyggnader och lägenheternas storlek. 

 

5.2.3 Byggrättens omfattning 

En detaljplan får reglera inte bara byggrättens maximala omfattning utan även dess minsta 

omfattning.138 Av PBL framgår att regleringen är tillämplig oavsett om det avser ett område 

över eller under markytan. Byggnaders omfattning kan exempelvis begränsas genom 

föreskrifter om byggnadsareor.139 Även byggnadshöjd, källardjup och våningsantal är 

exempel på begränsningar som kan uppställas på byggnadernas utformning och storlek.140 

Särskilt byggnadshöjder och våningsantal har gett upphov till ett antal prövningar p.g.a. 

                                                 
131 4 kap. 5 § PBL. 
132 Jfr. 4 kap. 3 och 4 §§ PBL. 
133 4 kap. 6 och 7 §§ PBL. 
134 4 kap. 8 § och 9 kap. 8 § p. 2 PBL. 
135 4 kap. 9 och 10 §§ PBL. 
136 4 kap. 12–18 §§ PBL. 
137 4 kap. 11 § PBL. 
138 Didón m.fl., 4:11 s. 1. 
139 Se SIS area och volym, s. 10 ff. 
140 Didón m.fl., 4:11 s. 1. 



beräkningarnas komplexitet och oklarheter avseende vad som utgör en våning.141 Dels beror 

detta på att det är svårt att avgöra vilken fasad som ska vara beräkningsgrundande och dels 

vad som ska räknas in i byggnadshöjden.142 Det finns inget hinder mot att uppställa olika krav 

på en byggnad beroende på t.ex. dess våningsantal. En detaljplan kan således medge att en 

byggnad i ett plan kan tillåtas ha en större byggnadsarea än en byggnad som uppförs i två 

plan. 

Utöver detta får en byggnads placering på fastigheten begränsas. Begränsningen kan vara i 

form av så kallad punktprickad mark där byggnader inte får uppföras eller krav på visst 

avstånd till tomtgräns eller grannfastighet.143 Även i detta avseende kan en kommun göra 

skillnad i begränsningarna för olika byggnader. Det är inte ovanligt att komplementbyggnader 

får uppföras närmre tomtgränsen än huvudbyggnader.  

 

5.2.4 Bostäder och dess utformning 

PBL tar inte sikte på vilken upplåtelseform som avses när bostäder upplåts utan vilka typer av 

bostäder som avses.144 Med olika slag avses ordinära familjelägenheter, studentlägenheter, 

serviceanläggningar och olika lägenhetstyper för kollektivboende. En detaljplan reglerar 

således inte hur dessa är upplåtna, t.ex. genom bostadsrätt eller hyresrätt. Storleken på 

lägenheter kan begränsas genom bruksarea, antal rumsenheter eller motsvarande.  

Begränsningar av detta slag ska dock tillämpas restriktivt.145 

 

5.2.5 Detaljplanens rättsverkningar 

Rättsverkningarna av en detaljplan är knuten till planens ikraftträdande och de fastigheter som 

omfattas av detaljplanen. Rättsverkningarna fortsätter således att gälla oavsett om en fastighet 

byter ägare.146 En fastighet som omfattas av en detaljplan är begränsade till den tillåtna 

                                                 
141 Se t.ex. MÖD:s dom den 20 februari 2013 i mål nr P 8789–15 avseende byggnadshöjd och medelmarknivå. 

MÖD:s dom den 22 december 2016 i mål nr P 3893–16 avseende våning antal med källare. 

MÖD:s dom den 24 november 2015 i mål nr P 3501–15 för beräkning av vind som våning. 

MÖD:s dom den 22 mars 2016 i mål nr P 6092–15 om beräkning vid flera huskroppar.  

Se även RÅ 1991 ref. 94 ångande tidpunkten för mätningarna. 
142 Se t.ex. MÖD:s dom den 12 mars 2014 i mål nr P 9317–13 avseende beräkningsgrundande fasad. 

Se t.ex. MÖD:s dom den 9 juni 2015 i mål nr P 10322–14 avseende takkupor. 

Se även MÖD 2012:38 avseende när beräkning om höjdavvikelse ska företas. 
143 Se 4 kap. 16 § PBL. Se även Adolfsson & Boberg, s. 118 avseende punktprickad mark. 
144 Se RÅ 1992 ref. 59 och RÅ 1993 ref. 59 I-II. 
145 Prop. 1985/86:1 s. 578. 
146 Adolfsson & Boberg, s. 35. 



bebyggelsen men får i princip, inom detaljplanens uppsatta begränsningar, en ekonomisk 

garanti under giltighetstiden.147 När en detaljplans genomförande tid löpt ut kan kommunen 

fritt ändra eller upphäva denna.148 Av 9 kap. 30 § PBL framgår att en kommun ska bevilja 

bygglov inom detaljplanerat område om alla förutsättningarna för bygglov är uppfyllda.149 En 

kommun har således en skyldighet att bevilja lov som överensstämmer med detaljplanen; det 

finns således en rätt att genom detaljplanen uppföra byggnader, dvs. en byggrätt.  

Utöver planenligheten krävs även att en byggnad uppfyller de krav som hänvisas till i 9 kap. 

30 § 4 p. avseende tekniska egenskaper samt utformning och placering i 8 kap. och 2 kap. 

PBL.150 Den intresseavvägning som ska ske mellan allmänna och privata intressen har 

företagits av kommunen vid upprättandet av detaljplanen varför dessa inte prövas ytterligare 

vid en lovgivning.151   

 

5.2.6 Äldre och oprecisa detaljplaner 

Äldre detaljplaner eller sådana planer som innehåller mycket begränsad information är inte 

ogiltiga eller utan verkan. En detaljplan med knapphändig information ger således 

fastighetsägaren en vidare bygg- och användningsrätt i och med avsaknaden av 

begränsningar. Däremot kan äldre lagregleringar så som byggnadsstadgan och 3 kap. ÄPBL 

bli tillämpliga på detaljplaner som trädde i kraft innan PBL.152 En gällande plan med dess 

planbestämmelser ska således tillämpas till dess den ersätts av en ny plan, oavsett om planen 

kan uppfattas som gammal och inaktuell.153    

 

5.3  Sammanfattande slutsatser 

Detaljplanernas tvingande verkan kan, beroende på hur de utformas, påverka byggrätten i stor 

omfattning. Ur denna aspekt menar jag att det står klart att en detaljplan kan inverka på 

möjligheten att bilda en bostadsrättsförening inom en fastighet genom att begränsa antingen 

byggrättens omfattning eller byggnaders användningsområde.  

                                                 
147 Se Adolfsson & Boberg s. 116. Se även Didón m.fl., 14:8–9 s. 3 f. 
148 4 kap. 40 § PBL. 
149 Gustafsson, s. 49. 
150 Se prop. 2009/10:170 s. 256 ff. avseende problematiken för när bedömningarna ska göras. 
151 Se SOU 2013:34 s. 274 f. för en redogörelse över vad som prövas.  
152 Se Gustafsson, s. 100 f. 
153 MÖD 2012:43. 



Uppställs i en detaljplan inga begränsningar avseende byggnaders utformning eller antalet 

bostäder som huvud- och komplementbyggnader får innehålla finns det förutsättningar för 

beviljat bygglov för flerbostadshus. Det är fullt möjligt att i ett villaområde med en föråldrad 

och oprecis detaljplan uppföra byggnader som innehåller ett stort antal bostäder. Enligt min 

mening kan det finnas viss risk för att småhus, till exempel villor, förvärvas med avsikten att 

de ska demoleras och ersättas med flerbostadshus. Då PBL inte beaktar upplåtelseformen kan 

flerbostadsrättshus uppföras inom ett område som utgörs huvudsakligen av småhus eller 

fritidshus. Även för det fall att en detaljplan begränsar antalet bostäder som huvudbyggnaden 

får innehålla finns det inga hinder mot att uppföra ytterligare bostäder i 

komplementbyggnader. Vanligen tillåter en detaljplan att en del av byggrätten används till 

komplementbyggnader så som t.ex. garage eller carport. Även för det fall bygglov krävs så är 

inrättande av bostäder i dessa byggnader planenliga och de – under förutsättning att det inte 

anses utgöra ändrad användning – omfattas inte av anpassnings- eller omgivningskraven.154 

Uppställer däremot detaljplanen begränsningar får byggnader – undantaget 9 kap. 4–4 c §§ 

PBL om inte särskilt anges – inte uppföras i strid mot detta. 

Ett problem som kommer att behöva beaktas vid upprättande av nya detaljplaner är den 

utökade byggrätten som får utföras i strid med detaljplanen.155 Enligt min mening kommer 

kommunen bli tvungen att beakta de nya regler som den har att förhålla sig till. Däremot är 

det inte uppenbart att byggrätten bör anpassas i förhållande till de utökade möjligheterna som 

står till buds.156 För det fall att byggrätten anpassas kommer planstridiga åtgärder inte att 

inverka nämnvärt på den totala byggrätten. Ur byggnadstekniskt hänseende förefaller det dock 

som en mindre önskvärd lösning. Om en planstridig bestämmelse ska användas krävs att huset 

redan finns och att det erhållit ett slutbesked.157 Undantaget i 9 kap. 4 b § PBL kan således 

endast användas i ett senare skede efter det att en byggnad färdigställts, vilket kan få negativa 

konsekvenser i form av ökade risker eller fördyrningar. Som exempel kan nämnas att grunden 

som ett hus står på kommer behöva uppföras i flera steg istället för ett. Framförallt kan det få 

konsekvenser för produktion av hus med gjuten bottenplatta då det blir tekniskt komplicerat, 

framförallt med värmeslingor. Den del av husets yttervägg som tillbyggnaden kommer att 

omfatta behöver vara konstruerad och isolerad så som yttervägg även fast den ska användas 

                                                 
154 Se RÅ 1993 ref 59 I-II och RÅ 1992 ref 59 avseende anpassningskravet. Se även RÅ 1991 ref. 46 för 

omgivningskravet. 
155 Se avsnitt 7 om bygglovsbefriade åtgärder.  
156 Jfr. diskussionen med Gustafsson, s. 91. 
157 Se nedan under 7.3.1, kravet på slutbesked gäller även för tillbyggnader. 



som innervägg. Ska effekten av detaljstridiga åtgärder begränsas förefaller det därför mer 

naturligt att begränsa åtgärderna i sig.158 På så vis minimeras risken för komplexa 

byggnadstekniska lösningar och fördyrningar i byggandet.  

Särskilt problematiskt blir detta för äldre detaljplaner som vunnit laga kraft långt innan det att 

undantagsbestämmelserna blev tillämpliga. Då det inte finns någon begränsning avseende 

undantagens tillämplighet för äldre detaljplaner kan planstridiga byggnader även upphöras 

inom dessa. Vid upprättande av äldre detaljplaner förfaller det uppenbart att kommunen inte 

anteciperat denna utvidgning av byggrätten som undantagen medfört. I rättsfallen MÖD:s 

dom den 18 april 2016 i mål nr P 7340–15 och MÖD:s dom den 18 april 2016 i mål nr P 

4803–15 som avsåg kedjehus och parhus framgår, av båda domskälen, följande  

 

” Domstolen anser att fastighetsindelning, tomtindelning eller upplåtelseform inte bör vara 

avgörande (kursivering tillagd) eftersom dessa förhållanden kan förändras med tiden… Den 

enhet som påstås utgöra ett en- eller tvåbostadshus ska kunna definieras som en självständig 

del innehållande högst två bostadslägenheter (kursivering tillagd). Egenskaper som att 

bostaden har en egen entré från anslutande mark förstärker intrycket av att bostaden utgör en 

sådan självständig del… Bostaden måste vidare disponera över en egen tomt (kursivering 

tillagd). Denna ska ligga i direkt anslutning till bostaden och utgöra mer än en uteplats.” 

Enligt min mening kan detta innebära att enskilda hus inom ett radhus- eller kedjehusområde 

rätteligen får uppföra tillbyggnader och komplementbyggnader. Självfallet kan detta inte ha 

varit avsikten vid detaljplanens upprättande. I vissa fall torde även åtgärderna, om de 

företagits vid planens ikraftträdande, inte kunnat anses utgöra mindre avvikelser varför 

kommunen inte hade att räkna med denna ytterligare bebyggelse.159 

 

                                                 
158 Exempelvis genom att låta åtgärderna få vidtas vid nyproduktion, se diskussion i avsnitt 6.3.1. angående 

slutbesked. 
159 Se t.ex. RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I-II och RÅ 1991 ref 57 avseende liten avvikelse från 

detaljplanen. Jfr. dock med MÖD:s dom den 25 juni 2013 i mål nr P 1602–13 där en bygglovsbefriad 

komplementbyggnad uppförts närmre tomtgräns än 4,5 meter ansågs utgöra en liten avvikelse. Se även Hjorth & 

Uggla, 9:30-32 a s. 22 avseende förutsebarhetens inverkan på liten avvikelse.  



6 Bygglov  

6.1  Bygglovets funktion 

Huvudprincipen inom PBL är att uppförandet av byggnader och andra anläggningar är 

tillståndspliktigt, tillståndet ges i form av bygglov.160 Bygglovet har en dubbel funktion; 

eventuella byggnader som uppförs ska kontrolleras i förhållande till detaljplanen samt 

säkerställa att åtgärden är lämpligt lokaliserad, utformad och utförd. I grunden utgör detta en 

avvägning mellan äganderättsskyddet och friheten för den enskilda människan i förhållande 

till samhällets- och grannarnas intressen.161  För att kunna säkerställa att detta efterföljs 

föreligger en skyldighet att ansökan om bygglov eller anmälan för byggnader enligt PBL och 

PBF, så kallad bygglovs- och anmälningsplikt. 

 

6.2  Bygglovsprövningen 

En bygglovsprövning är begränsad till att avse bl.a. lokaliseringen, den närmre placeringen 

och utformningen av byggnaden. De tekniska egenskapskravens efterlevnad faller på 

byggherren genom dennes egenkontroll. Detta förutsätter att det finns en kontrollplan som 

byggherren och kommunen går igenom vid ett tekniskt samråd innan startbesked lämnas.162 

Syftet med en bygglovsprövning är att byggnadsnämnden ska kunna avgöra om åtgärden som 

företas är lämplig, till skillnad från anmälningsplikten där syftet är att nämnden ska ha 

möjlighet att utöva tillsyn.163 Vilka byggnader som kräver bygglov eller anmälan är 

uppräknade i 9 kap. PBL och 6 kap PBF.  

Bygglovsplikten kan utökas eller inskränkas beroende på detaljplanens utformning och vilka 

bestämmelser den innehåller. Avsikten är att ge kommunerna möjligheten att anpassa kraven 

utifrån olika områdens karaktär. Det kan bl.a. vara förhållanden som inverkar på grannar, 

konflikter om markanvändning och känslighet från naturvårdssynpunkt eller kulturhistoriska 

värden som föranleder att detaljplanen minskar eller ökar bygglovsplikten. Kommunerna är 

begränsad på så sätt att lovplikten inte får utökas till att avse åtgärder som inte är lov- eller 

anmälningspliktiga. 164    

                                                 
160 Julstad, s. 69. 
161 Prop. 1985/86:1 s. 81. 
162 Se 10 kap. 6–7 §§ PBL avseende kontrollplanen, 10 kap. 19 § PBL angående det tekniska samrådet och 10 

kap. 23–24 §§ PBL angående startbeskedet.  
163 Prop. 2009/2010:170 s.269. 
164 Gustafsson, s. 68. 



 

6.2.1 Förutsättningarna för bygglov 

En grundläggande förutsättning för att erhålla ett bygglov enligt PBL är att fastigheten och det 

byggnadsverk som åtgärden avser är planenligt eller endast innefattar en liten avvikelse.165 

Det saknar betydelse om åtgärden som utförs företas ovanför eller under markytan.166 Detta 

innebär att tidigare beviljade avvikelser och avvikelser som är av liten betydelse kan 

accepteras även om de inte överensstämmer med detaljplanen.167 Vad som utgör en liten 

avvikelse baseras bl.a. på om detaljplanens genomförandetid har löpt ut eller inte.168  

För byggnader innebär detta att de ska var anpassade till detaljplanen med hänsyn till läge, 

användningssätt och även i andra avseenden så som byggnadens egenskaper.169 Rekvisitet 

”liten” har behandlats i tidigare propositioner till PBL, då som ”mindre”.170 Även om 

begreppet ändrats var någon ändring i sak inte avsedd.171 En liten avvikelse kan utgöras av 

bl.a. placering av byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande av 

byggnadshöjd med några decimeter p.g.a. byggnadstekniska skäl samt större byggnadsarea för 

en bättre planlösning. Det krävs dock att en avvikelse överensstämmer med detaljplanens 

syfte och att det inte resulterar i en oacceptabel miljöförändring om åtgärden upprepades på 

samtliga fastigheter inom ett visst område. Det får inte heller resultera i en 

omgivningspåverkan utöver vad som bedömts och acceptabelt i en gällande detaljplan. Det 

krävs även att avvikelsens art och storlek relateras till skalan och karaktären hos miljön. Som 

exempel nämns att förskjutandet av en fasad i en känslig gatubild kan medföra att miljön 

förändras varför det inte kan anses utgöra en liten avvikelse.172 

 

6.2.2 Anpassningskravet 

Vid utformning och placering av en byggnad krävs att detta genomförts på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till anpassningskravet avseende: stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden, intresset av en god helhetsverkan, möjligheten att hantera avfall samt 

                                                 
165 Se Gustafsson, s. 50. Se även 10 kap. 2 § p. 2 PBL att även sådana åtgärder som inte är lovpliktiga förutsätts 

överensstämma med detaljplanen. 
166 MÖD 2014:24. 
167 Se tex. RÅ 1990 ref. 53 I-III angående vad som utgör en liten avvikelse. 
168 Jfr. 9 kap. 31 b § PBL med 9 kap. 31 c § PBL. 
169 Gustafsson, s. 50. 
170 Prop. 1985/86:1 s. 714. 
171 Prop. 2010/11:63 s. 49. 
172 Prop. 1989/90:37 s. 56 f. 



trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.173 Regeringsrätten har tolkat 

anpassningskravets förhållande till detaljplanen som att denna regel inte kan utgöra ett hinder 

mot att utnyttja byggrätten som planen medger. Detta avser inte endast byggrätten utan även 

antalet bostäder som en byggnad får innehålla.174 Däremot kan anpassningskravet begränsa en 

byggnads utseende och utformning. 175 Byggnadsnämnden har dock möjligheten att i t.ex. en 

antagandehandling, planbeskrivning eller på annat sätt dokumentera att särskilda anvisningar 

ska gälla för bebyggelsen i förhållande till anpassningskravet. Förtydliganden av 

utformningskraven syftar till att stärka byggnadsnämndens krav på den estetiska 

utformningen av byggnader.176  

 

6.2.3 Byggnaders lokalisering och omgivningskravet 

En bostadsbyggnad ska vara lokaliserad, utformad och placerad på mark som är lämplig för 

sitt ändamål för att förebygga olägenheter för människors hälsa p.g.a. omgivningsbuller.177 

Omgivningskravet i 2 kap. 9 § PBL innebär även att grundvattennivån och omgivningen i 

övrigt ska beaktas om det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 

olägenhet på annat sätt. En byggnads placering kan medföra betydande olägenhet för 

exempelvis grannar, vilket kan resultera i att ett bygglov inte blir beviljat.178 Betydande 

olägenhet har bl.a. ansetts kunna utgöras av ökade skuggbilder, stödmur som passerar 

fastighetsgränsen, ökad insyn, buller samt minskad sjöutsikt.179 

Minskad sjöutsikt har prövats i flera rättsfall. I RÅ 1991 ref. 46 resulterade den minskade 

sjöutsikten, trots att byggnaden uppfyllde kraven i detaljplanen, till att bygglovet inte 

beviljades. Genom hänvisning till prop. 1985/86:1 s. 484 anfördes att minskad sjöutsikt kunde 

vara en sådan olägenhet som avsågs i omgivningskravet och kunde således ligga till grund för 

ett avslag.180 Det kan anmärkas att propositionen utgått från att eventuell hänsyn till sikt- eller 

                                                 
173 2 kap. 6 § PBL. 
174 Se RÅ 1993 ref 59 I och II anpassningskravet kan inte utgöra ett hinder att utnyttja byggrätten enligt 

detaljplan. Byggnaden som skulle uppföras var ett flerbostadshus i Visby. I RÅ 1993 ref. 59 I behandlades ett 

bygglov om fyra lägenheter i ett tvåvåningshus inom ett område med en- och tvåbostadshus. Där konstaterades 

att antalet bostäder i sig inte kunde medföra att utformningen stod i strid med anpassningskravet. 
175 Se RÅ 2001 ref. 31 angående byggnaden av ett sfäriskt hus i ett villaområde som inte ansågs strida mot 

anpassningskravet. Jfr. dock med MÖD:s dom den 22 juli 2015 i mål nr P 10611–14 där en tillbyggnad i form av 

en pyramid inte godkändes. 
176 Gustafsson, s. 125. 
177 2 kap. 6 a § PBL. 
178 Se prop. 1985/86:1 s. 484.  
179 Se t.ex. RÅ 1990 ref. 52 angående ökade skuggbild, MÖD:s dom den 2 oktober 2013 i mål nr P 1017–13 om 

stödmur som delvis uppförts på grannfastigheten och RÅ 1991 ref. 33 angående buller. 
180 Se även MÖD 2013:1 där tidigare byggnation inverkat på bedömningen för olägenheten. 



ljusförhållanden normalt ska framgå av detaljplanen. Det krävs således utöver planenligheten 

även att hänsyn tas till byggnadens placering. Avsaknad av en alternativ placering medför 

rimligen att byggrätten får användas enligt detaljplan, dock kan byggnadens utformning 

behöva beaktas.181 

 

6.2.4 Byggnaders utformning 

En byggnad ska även vara lämplig för sitt ändamål, ha en god färg- och materialverkan samt 

vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.182 Dessa 

bestämmelser regleras mer ingående i 3 kap. PBF. Bland annat innebär ändamålskravet att en 

byggnad med bostäder kräver en specifik utformning.183 Byggnader och andra anläggningar – 

som inte är undantagna från tillgänglighetskravet i 8 kap. 6–8 §§ PBL – ska även vara 

tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga184. Kraven gäller för hela byggnaden vid 

nybyggnad, för hela eller om det inte är rimligt den betydande avgränsande delen vid 

ombyggnad samt vid annan ändring än ombyggnad i fråga om ändringen.185  

 

6.2.5 Tomter 

Obebyggda tomter eller en tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sådant sätt att de 

uppfyller kraven i PBL.186 Detta innefattar bl.a. att naturförutsättningarna och omgivningen 

beaktas samt att betydande olägenhet för omgivningen eller trafiken inte uppkommer. 

Särskild hänsyn ska tas till byggnader av särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller 

konstnärligt värde, vilket innebär så kallad förvanskning.187 Även en flyttning av en byggnad 

och annan bygglovspliktig anläggning ska företas varsamt med hänsyn till byggnadens 

tekniska och historiska egenskaper.188  

 

                                                 
181 MÖD 2015:44. 
182 8 kap. 1 § PBL. 
183 Se avsnitt 3.3.2. 
184 3 kap. 4–5 §§ PBF. 
185 Se 8 kap. 2 § PBL och jfr. med avsnitt 3.3.1. 
186 8 kap. 9–11 §§ PBL. 
187 8 kap. 13 § PBL. 
188 8 kap. 17–18 §§ PBL. 



6.3  Bygglovspliktiga åtgärder 

I PBL finns tre kategorier av åtgärder som omfattas av bygglov.189 Dessa är nybyggnad, 

tillbyggnad och annan ändring av byggnad som inte är tillbyggnad. Som nämnts ovan har 

begreppet byggnad tolkats extensivt varför bygglov krävs i stor utsträckning även för mindre 

och enklare konstruktioner.190  

 

6.3.1 Nybyggnad 

Nybyggnad definieras i 1 kap. 4 § PBL som ”en uppförande av en ny byggnad eller flyttning 

av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats”. Det krävs med andra ord inte att en byggnad i 

sig är ny utan att den endast är ny för fastigheten. Självfallet förutsätter detta att 

konstruktionen är att anses som en byggnad avsett för människor att uppehålla sig i varför en 

hundkoja faller utanför begreppet oavsett vart den konstruerats. 

 

6.3.2 Tillbyggnad 

Tillbyggnad definieras i 1 kap. 4 § PBL som ”ändring av en byggnad som innebär en ökning 

av byggnadens volym”. Av förarbetet framgår att departementschefens uttalande till ÄPBL 

alltjämt bör tjäna som vägledning till vad som avses med tillbyggnad.191 I prop. 1985/86:1 s. 

501 uttalar departementschefen följande 

”Begreppet tillbyggnad täcker både en tillbyggnad som ger byggnaden större planyta och en 

påbyggnad som ökar byggnadsvolymen. Att en vind inreds som befintlig byggnadsvolym 

utgör däremot inte tillbyggnad”. 

Definitionen av tillbyggnad har i rättspraxis i viss mån gått utöver vad departementschefen 

anfört då även det visuella intrycket har varit avgörande för om en konstruktion utgör en 

byggnad.192 Ett problem med begreppet volym och byggnadsareor är att det inte finns någon 

definition i PBL vad som avses, istället får vägledning sökas i BBR och SS.193 Huvudregeln 

för att det ska röra sig om en volymökning är att det ska handla om en sluten enhet eller ett 

                                                 
189 9 kap. 2 § PBL. 
190 Se avsnitt 3.1. 
191 Prop. 2009/10:170 del 1 s. 152. 
192 Jfr. RÅ 1995 ref. 42 med RÅ 2009 ref. 67 I-III.  
193 Se Boverkets rapport 2014:4 och SS 21 05 4:2009. 



förslutande av en enhet.194 Öppenareor så som en takterrass faller därmed utanför begreppet 

medan en balkong kan komma att omfattas beroende på hur det inverkar på användningen av 

marken under.   

 

6.3.3 Annan ändring av byggnad 

En ändring av en byggnad definieras som ”en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.”.195 För 

bygglovspliktiga åtgärder finns även en specificering av begreppet i 9 kap. PBL.196  

 

6.3.4 Annat ändamål 

Bedömningen för om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen 

annat ändamål är byggnadens senaste användning eller om det anpassats till det senast 

beviljade bygglovet utan att den avsedda användningen kommit till stånd.197 Detta gäller 

oavsett om byggnaden är en huvudbyggnad eller utgör en komplementbyggnad. 

Utgångspunkten är att en byggnads tidigare användning ska ligga till grund för bedömningen 

för huruvida åtgärden är bygglovspliktig. Saknas en tidigare användning ska det senaste 

bygglovet istället ligga till grund för bedömningen. Lovplikten gäller oavsett om några 

faktiska inredningsåtgärder behöver genomföras eller inte.198 Kravet på väsentlighet innebär 

följaktligen att varje ändring av en byggnad eller dess faktiska användning inte medför att 

byggnadens ändamål ändras i tillräckligt hög grad.199 Vad som typiskt sett utgör en väsentlig 

ändamålsändring kan härledas från de användningsmål som traditionellt anges i 

detaljplaner.200 Väsentlighetsrekvisitet kan vara uppfyllt oberoende av i vilken omfattning en 

byggnad tas i anspråk. Däremot kan verksamhetens omfattning inverka på bedömningen, 

framförallt när det är fråga om en verksamhet som bedrivs av en person i dennes bostad. Det 

krävs dock att användningen inte är helt tillfällig till sin natur varför en bostad som tillfälligt 

                                                 
194 Jfr. RÅ 1996 ref. 77. I-III avseende inglasning av balkong med RÅ 1999 ref 53. avseende skärmtak över 

balkong. Se däremot RÅ 2009 ref. 67 III. 
195 1 kap. 4 § PBL. 
196 9 kap. 2 § 3 p. PBL. 
197 9 kap. 2 § 3 p. PBL. 
198 Se Didón m.fl., 9:2–9 s. 5. Se även RÅ 1993 ref. 64 avseende väsentlighetens förhållande till tiden. 
199 Jfr. MÖD:s dom den 21 december 2012 i mål nr P 2797–12 med MÖD:s dom den 3 mars 2016 i mål nr P 

1734–15 avseende ändrad användning för sjöbodar. 
200 Se avsnitt 5.2.1. 



tas i anspråk som kontor inte uppfyller kravet.201 Vidare krävs att ändringen faktiskt utgör ett 

annat ändamål. En komplementbyggnad, t.ex. en carport, som byggs om till en bostad eller en 

fritidsbostad som tas i bruk för permanentboende behöver inte per automatik uppfylla kraven 

på väsentlighet.202 Däremot har ett förråd som inretts och utrustats som övernattningsplats 

eller som kontor/arbetsplats ansetts utgöra en sådan väsentlig förändring.203 Även om en 

förändring innebära att byggnaden kan användas för andra ändamål innebär detta inte i sig att 

åtgärden är bygglovspliktig, istället krävs en helhetsbedömning från fall till fall.204  

 

6.3.5 Inreda ytterligare en bostad eller en lokal 

Inreds det i en byggnad ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri är 

detta bygglovspliktigt.205 Av propositionen till lagändringen framgår att det är ytterligare 

bostäders inverkan på behov av dimension av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen, 

skolor, service m.m. som föranlett bygglovskravet. 206 Rekvisitet ytterligare kan, enligt min 

mening, inte tolkas på annat sätt än att det krävs att byggnaden redan innehåller en bostad för 

att bygglovsplikten ska föreligga. Jag menar därmed att det får antas att en byggnad som inte 

innehåller en bostad därför faller utanför bestämmelsen. Paragrafen synes utgå ifrån att 

inrättande av en bostad avser huvudbyggnaden där en befintlig bostad redan finns och att 

inrättande av en bostad i en annan byggnad istället hanteras inom ramen för ändring för 

väsentligt annat ändamål.207 

 

6.3.6 Byggnadens utseende 

I vissa fall föranleder estetiska ingrepp i fasaden bygglov. Så är fallet när en byggnad byter 

färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas 

på annat sätt. Typiska förändringar som är bygglovspliktiga är att byta från träpanel till putsad 

fasad eller vise versa. Men även mindre ingrepp så som förändring av fönster och dörrar, även 

                                                 
201 För en redogörelse av rättspraxis avseende detta jfr. prop. 1985/1986:1 s.677 f. med Didón m.fl., sida 9:2–9 s. 

5 f. 
202 Se MÖD:s dom den 18 mars 2015 i mål nr P 9086–14 avseende carporten och RÅ 1965 K 534 där 

fritidsbostad byggdes om till permanentboende. Se även Prop. 1985/86 s. 576 ff. och 677. 
203 MÖD:s dom den 4 december 2014 i mål nr P 3462–14. Se även Kammarrätten i Jönköpings dom den 22 

november 2010 i mål nr 448–10. 
204 Jfr. MÖD:s dom den 21 december 2012 i mål nr P 2797–12 med RÅ 2000 ref. 7. 
205 9 kap. 2 § 3 p. PBL. 
206 Prop. 1993/94:178 s. 113 f. 
207 9 kap. 2 § 3 p. PBL.  



innefattande fönsterkarmar, har i rättspraxis ansetts vara bygglovspliktiga.208 Även 

tilläggsisolering på yttervägg har ansetts kunna inverka så pass mycket på byggnadens 

utseende att det krävts bygglov.209 Väsentligheten ska inte bedömas utifrån åtgärden i sig utan 

i förhållande till hur byggnadens utseende påverkas.210  

 

6.4  Sammanfattande slutsatser 

Vad som utgör en väsentligt ändrad användning är svårtolkat. Rättspraxis på området 

”spretar” och rättsläget avseende väsentlighetsrekvisitet får anses vara tämligen oklart. 

Uppenbart är att det krävs en viss styrka för att nå upp till väsentligheten. Att inrättande av 

kök och wc i ett förråd uppfyller kravet på väsentlighet medan ändrad användning från carport 

till bostad faller utanför förefaller, enligt min mening, i viss mån motsägelsefullt.211 Klart är 

dock att en byggnads senaste användning eller det senast beviljade bygglovet kan inverka på 

möjligheterna att inrätta ytterligare en bostad. Även vid ändrat ändamål har anpassningskravet 

och omgivningskravet ansetts tillämpliga, vilket kan få konsekvenser för bygglovsansökan vid 

ändrad användning av en byggnad.212  

Framförallt inrättande av en bostad i en komplementbyggnad är förenat med viss osäkerhet 

huruvida åtgärden är bygglovspliktig eller ej. Enligt min mening tycks lagstiftaren ha utgått 

ifrån att inrättande av en bostad som inte träffas av bestämmelsen i 9 kap. 2 § p. 3 b PBL 

omfattas av väsentligt ändrad användning, av rättspraxis kan jag konstatera att så inte alltid är 

fallet.213 Inrättande av en bostad förefaller i vissa fall – då ändringens art eller omfattning inte 

når upp till kravet på väsentlighet – således vara bygglovsbefriade. Som exempel kan nämnas 

att en gäststuga tas i bruk för permanent bostadsändamål. Åtgärden kan dock vara 

anmälningspliktig om byggnaden är av en sådan storlek att det kan anses utgöra ett 

komplementbostadshus.214 Hur stor en byggnad behöver vara för att kunna utgöra ett 

                                                 
208 Se t.ex. RÅ 1986 ref. 156, MÖD:s dom den 30 september 2015 i mål nr P 5081–15 och MÖD:s dom den 8 

juni 2015 i mål nr P 169–15. 
209 Se RÅ 2001 not 123. Däremot kan isoleringen inte anses utgöra en tillbyggnad enl. prop. 2009/2010:170 del 

1. s. 152. Se även MÖD:s dom den 21 december 2012 i mål nr P 2797–12 angående isolering på insidan. 
210 Prop. 2006/07:122 s. 49. 
211 Jfr. MÖD:s dom den 18 mars 2015 i mål nr P 9086–14 med MÖD:s dom den 4 december 2014 i mål nr P 

3462–14 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 22 november 2010 i mål nr 448–10. 
212 Didón m.fl., 2:1–11 s. 46. 
213 Se t.ex. MÖD:s dom den 18 mars 2015 i mål nr P 9086–14. 
214 Se avsnitt 7.2. 



komplementbostadshus framgår inte, dock har det förutsatts att en byggnad om 15 

kvadratmeter inte kan anses utgöra en sådan självständig bostad.215  

 

7 Bygglovsbefriade åtgärder 

För en- och tvåbostadshus finns det ett flertal åtgärder som undantagits från bygglovsplikten 

inom detaljplanerat område.216 Avsikten med att införa bygglovsbefriade åtgärder var att 

förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.217 Dessa regler är även tillämpliga på 

sammanbyggda en- eller tvåbostadshus.218 Förutom att de undantagits från bygglovsplikten 

får de – till skillnad från andra icke bygglovspliktiga åtgärder – genomföras i strid med 

detaljplan.219 En bärande princip är att en byggnad som uppförts enligt undantagen inte räknas 

in i den byggrätt som regleras inom detaljplanen.220 Vidare kan dessa byggnader uppförs på 

mark där en byggnad normalt inte får uppföras.221 

Undantaget från bygglovsplikten är inte absolut och kan inskränkas i en detaljplan för ett 

område som är av värdefull miljö eller av riksintresse för totalförsvaret.222 Hur och om detta 

inverkar på byggrättens förhållande till planstridighet framgår inte. En grundläggande 

förutsättning för att erhålla bygglov är att en byggnad överensstämmer med en för området 

gällande detaljplan. I rättspraxis har detta tolkats som att regleringen i 9 kap. 4 a–c §§ PBL 

endast tar sikte på de fall som gäller om åtgärden kan vidtas utan bygglov. Paragraferna 

ansågs således inte tillämpliga vid en prövning av en ansökan om bygglov. 223 Detta 

resulterade i att det blev av avgörande betydelse för i vilken ordning som byggrätten 

utnyttjades, något som har åtgärdats i och med ändringen av 10 kap. 2 § 2 st. PBL.224 

Samtidigt ändrades 9 kap. 30 § PBL på så vis att bestämmelsen numera innehåller ett tredje 

stycke. Detta innebär att åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 9 kap. 4–4 c §§ 

                                                 
215 Se prop. 2013/14:127 och jfr. s. 12 f. med s. 15.  
216 9 kap. 4–5 a §§ PBL. 
217 SOU 2013:34 s. 242. 
218 Se MÖD:s dom den 18 april 2016 i mål nr P 4803–15 och MÖD:s dom den 18 april 2016 i mål nr P 7340–15. 
219 10 kap. 2 § 2 st. PBL. 
220 Prop. 2013/14:127 s.13. 
221 Detta avser endast begränsningar uppställda i en detaljplan. Observera att strandskyddsbestämmelser enligt 

MB och dylikt inte omfattas av undantaget varför en komplementbyggnad inte får uppföras vid vattnet utan 

dispens från strandskyddet. 
222 9 kap. 8 § 2 p. PBL. 
223 MÖD 2015:2. 
224 Prop. 2016/17:151 s. 78 f. 



undantagits från bedömningen om byggnaden eller åtgärden är planenlig vid en senare 

prövning. Syftet med förändringen var att klargöra det något oklara rättsläget.225  

Varför 9 kap. 30 § 3 st. PBL endast avser de i 9 kap. 4–4 c §§ PBL undantagna åtgärderna 

under förutsättning att de genomförts utan bygglov framgår inte. Det får dock anses ligga i 

linje med de i 10 kap. 2 § PBL föreskrivna krav på att endast åtgärder som avses i 9 kap. 4–4 

c §§ PBL omfattas, dvs. åtgärder företagna utan bygglov. Det förekommer situationer där en 

byggnad eller en åtgärd som i och för sig är bygglovsbefriad kräver bygglov i det enskilda 

fallet. Som exempel kan nämnas att en komplementbyggnad som uppförs med stöd av 

undantaget inte får placeras närmre gränsen än 4,5 meter. Placeras komplementbyggnaden 

närmre gränsen utan ett sådant medgivande är åtgärden bygglovspliktig.226 En 

komplementbyggnad som uppställs närmre väg eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid 

bygglov.227 Den utökning av byggrätten som de planstridiga åtgärderna medger blir således 

beroende av de begränsningar som uppställs i respektive undantag. 

Även för det fall att åtgärderna är bygglovsbefriade kan de alltjämt vara anmälningspliktiga 

till byggnadsnämnden och kräver således startbesked innan åtgärden får påbörjas.228 För 

anmälningspliktiga åtgärder gäller alltjämt anpassning- och områdeskravet, förbudet mot 

förvanskning samt kraven på byggnadstekniska egenskaper.229  

 

7.1  Komplementbyggnad i 9 kap. 4 § PBL 

En komplementbyggnad ska vara ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.230 För andra 

huvudbyggnader än en- eller tvåbostadshus utgör byggnader som kompletterar 

huvudbyggnaden inte komplementbyggnader i lagens mening.231 Begreppet är en kvarleva 

från ÄPBL och avser t.ex. uthus, garage, förråd, växthus, och bastu.232 Då byggnaden ska 

utgöra ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus förutsätts att ett sådant hus redan finns 

på fastigheten för att paragrafen ska vara tillämplig. Det finns med andra ord ingen möjlighet 

                                                 
225 Boverket rapport 2014:20 s 12 ff. 
226 Se 9 kap. 4–4 a § PBL. Se även Prop. 1985/86:1 s. 256. För rekvisitet gränsen se MÖD 2013:18. 
227 Jfr. 9 kap. 4–4 a § PBL med prop. 2006/07:122 s. 45. Se även MÖD:s dom den 8 juni 2015 i mål nr P 10150–

14 om att medgivande från granne inte kunnat inhämtats när det avsett gränsen mot allmän platsmark. 
228 Se 9 kap. 16 § PBL och 6 kap. 5 PBF samt 10 kap. 3 och 23 §§ PBL. 
229 Se 2 kap. 6 och 9 §§ PBL samt 8 kap. 1 och 13 § PBL. 
230 Se MÖD:s dom den 25 juni 2014 i mål nr P 6299–14 om bedömning av komplementbyggnad. Se även 

MÖD:s dom den 5 februari 2015 i mål nr P 8456–14 om vad som utgör en underordnad byggnad. 
231 Didón m.fl., 9:2–9 s. 15. 
232 Prop. 1985/86:1 s. 274 f.  



att använda sig av denna undantagsregel på en tomt som inte är bebyggd med ett en- eller 

tvåbostadshus.233 En Komplementbyggnad som uppförs enligt denna paragraf kräver ingen 

anmälan.234 

 

7.1.1 Undantaget från bygglovsplikt 

Paragrafen undantar uppförande av en mindre uteplats och skärmtak om 15 kvadratmeter över 

sådana uteplatser så som altan eller veranda från bygglovsplikten.235 Arean beräknas utifrån 

den yta som skärmtaket täcker marken ur fågelperspektiv och inte utifrån arean på taket som 

sådant.236 Skärmtakets placering är inte begränsad till att avse endast huvudbyggnaden och 

kan således användas även till en komplementbyggnad så som ett komplementbostadshus. 

Däremot krävs det bygglov om uteplatsen försluts – till exempel genom att verandan glasas in 

– så att den övergår till att bli ett tillbyggt rum.237  

Paragrafen medger även att en komplementbyggnad, så kallade ”Friggebod”, i omedelbar 

närhet av en- eller tvåbostadshus uppföras utan bygglov eller anmälan. Detta förutsätter att 

den gemensamma byggnadsarean inte överstiger 15 kvadratmeter samt att byggnadens 

nockhöjd inte överstiger tre meter. Det krävs även att en komplementbyggnad uppförs i nära 

anslutning till huvudbyggnaden då placeringen inte får utöka den så kallade hemfridszonen 

eller inskränka allemansrätten.238 Begränsningen om 15 kvadratmeter avser samtliga 

byggnader som uppförs med stöd av regeln. Det uppställs inte någon begränsning avseende 

byggnadernas antal. Således kan ett obegränsat antal byggnader uppföras under förutsättning 

att den totala byggnadsarean som byggnaderna upptar inte överstiger 15 kvadratmeter. Då 

begränsningarna avser byggnadsarean kan, under förutsättning att det inte är olämpligt ur 

exempelvis ett geotekniskt perspektiv, en komplementbyggnad förses med en källare.239 

En komplementbyggnad får utgöra en bostad, däremot kan den inte utgöra en självständig 

bostad p.g.a. sin funktion som komplement till en- eller tvåbostadshuset.240 Det har dock 

förutsatts att det med gällande byggregler inte är möjligt att bygga en bostad med så liten 

                                                 
233 Gustafsson, s. 91. 
234 6 kap. 5 § PBF. 
235 9 kap. 4 § PBL.  
236 Prop. 2006/07:122 s. 71. 
237 Se avsnitt 6.3.2. 
238 Se Didón m.fl., 9:2–9 s. 18 och RÅ 1993 ref. 94. Se även HFD 2012. Ref. 66 angående styrkan av 

hemfridsintresset. 
239 Prop. 2013/14:127 s. 23. 
240 Se MÖD:s dom den 25 juni 2014 i mål nr P 6299–14 och MÖD:s dom den 18 mars 2015 i mål nr P 9086–14. 

Se även prop. 1985/86:1 s. 696. Se däremot prop. 2013/14:127 s.12 f. 



byggnadsarea som 15 kvadratmeter.241 Det bör poängteras att det, enligt min mening, rimligen 

endast är bostäder i PBL:s mening som avsetts varför byggnaden bör kunna utgöra en bostad 

enligt BRL. Det kan även ifrågasättas om det vid tillfället beaktats möjligheten att uppföra 

dessa byggnader i flera plan med en större överbyggnad.242 

 

7.2  Komplementbyggnad i 9 kap. 4 a § PBL 

Sedan den 2 juli 2014 finns utöver komplementbyggnader i 9 kap. 4 § även möjligheten att 

uppföra så kallade ”Attefallshus” i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.243. Till 

skillnad från komplementbyggnaderna i 9 kap. 4 § PBL är dessa komplementbyggnader 

anmälningspliktiga.244 Samma beräkningsgrunder för nockhöjd, byggnadsareor och 

förhållande till detaljplan gäller även för dessa komplementbyggnader. Undantag gäller 

byggnadens storlek och höjd. Dessa typer av komplementbyggnader får ha en byggnadsarea 

om 25 kvadratmeter och en nockhöjd om fyra meter. Utöver detta får ett 

komplementbostadshus utgöra en särskild bostad för självständigt boende under förutsättning 

att det är underordnat huvudbyggnaden.245 Uppförs en byggnad som en särskild bostad ska 

den rubriceras som ett komplementbostadshus. 

 

7.2.1 Komplementbostadshus och fastighetsbildning 

I doktrin har det förutsatts att en komplementbyggnad inte ensamt ska kunna utgöra skäl för 

att bilda en ny fastighet. 246 I förarbetet till paragrafen framhölls att detta alltjämt ska gälla för 

komplementbostadshus som kan utgöra en självständig bostad.247 Att en byggnad utgör en 

självständig bostad behöver således inte medföra att byggnaden inte anses utgöra en 

                                                 
241 Prop. 2013/14:127 s. 12 f. 
242 Se diskussionen i avsnitt 7.4.3. 
243 Se 9 kap. 4 a § PBL. Se även Prop. 2013/14:127 s. 15. 
244 6 kap. 5 § 9–11 p. PBF. 
245 Se avsnitt 6.1. 
246 Se Prop. 2013/14:127 s. 14 och s. 22 samt Didón m.fl., 9:2–9 S. 15. Vad avsikten är med att begränsa 

komplementbostaden från att kunna utgöra grund för en fastighetsbildning framgår inte. Förmodligen är det en 

begränsning av den i 3 kap. 1 § FBL och lämplighetskravet som avses. Den självständiga bostaden har som 

utgångspunkt tillgång till vägar, vatten och avlopp varför den kan anses vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. 

Fastighetsbildning får dock inte genomföras i strid med detaljplan enl. 3 kap. 3 § Fastighetsbildningslag 

(1970:988) varför detta endast skulle vara aktuellt inom detaljplanerat område där minsta fastighetsstorlek 

saknas. Enligt min mening får det antas att avsikten är att klargöra att en självständig bostad alltjämt utgör ett 

komplementbostadshus och tillhör därför den ursprungliga fastigheten. För en redogörelse över kraven för 

fastighetsbildning se t.ex. Julstad, s.79 ff. 
247 Prop. 2013/14:127 s. 14. 



komplementbyggnad. Självständigheten bör dock kunna inverka på bedömningen huruvida en 

byggnad i ett enskilt fall utgör ett komplement eller ej.248  

 

7.3  Inrättande av ytterligare bostäder 

Generellt krävs det bygglov för att inrätta ytterligare bostäder då det kan inverka på 

utformningen och användandet av exempelvis va-anläggningar och gator.249 Från detta är det 

undantaget att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.250 Vanligen är bostadsantalet 

reglerat i en detaljplan så som antingen enbostadshus, parhus, radhus, kedjehus eller 

enbostadshus med generationsboende. På grund av utformningen i 10 kap. 2 § PBL kan 

ytterligare en bostad inrättas även om det strider mot detaljplanen. Av lydelsen i 9 kap. 4 c § 

framgår att paragrafen inte omfattar komplementbostadshus eller bostadshus som redan 

innehåller två eller flera lägenheter.  

 

7.3.1 Kravet på befintlig bostad 

En förutsättning för att inrätta ytterligare en bostad är att byggnaden utgör ett enbostadshus.251 

Detta innebär vid nyproduktion att ett hus inte får byggas som ett parhus i strid med en för 

området gällande detaljplan. För att uppföra en byggnad med två bostäder, i strid med 

detaljplan, krävs således att huset uppförs som ett enbostadshus. Då BBR endast uppställer 

minimikrav, vad en bostad minst ska innehålla, bör det enligt min mening inte finnas något 

hinder mot att inreda ett enbostadshus med flera kök, badrum och ingångar. Det finns dock 

ingen möjlighet att använda undantagsregeln för att redan vid produktionsstarten skilja 

bostäderna åt med en lägenhetsavskiljande vägg. Det bör, enligt min mening, krävas att det – 

åtminstone på entrévåningen – finns en öppning mellan bostäderna tills dess att kommunen 

givit ett slutbesked. En byggnad får inte tas i bruk och byggnationen anses inte vara avslutad 

förrän byggherren erhållit slutbeskedet.252 Det förefaller således naturligt att det först efter 

slutbeskedet finns en möjlighet att upprätta en anmälan till kommunen att enbostadshuset ska 

inredas med en ytterligare bostad, varpå öppningen mellan bostäderna kan förslutas. En 

                                                 
248 Se MÖD:s dom den 25 juni 2014 i mål nr P 6299–14 och resonemanget om byggnadens användningsområde. 
249 Se ovan 6.3.5. 
250 9 kap. 4 c § PBL. 
251 9 kap. 4 c § PBL. 
252 Se Prop. 2009/10:170 s. 326 f. För begreppet tas i bruk se MMD i Växjös dom den 1 mars 2013 i mål nr P 

4611–12. Jfr. med MMD i Nackas dom den 16 september 2015 i mål nr P 4246–15 och MMD i Vänersborgs 

dom den 16 oktober 2014 i mål nr P 2786–14. 



förutsättning för att enbostadshuset ska kunna innehålla två bostäder är att varje enskild 

bostad uppfyller minimikraven i BBR.253 Även om detaljplanen inte medger tvåbostadshus 

eller generationsboende i huvudbyggnaden är även dessa regler undantagna från 

planenligheten.254 Det finns således inga hinder – under förutsättning att åtgärderna inte är 

bygglovspliktiga enligt detaljplanen – att uppföra parhus på en fastighet trots att detaljplanen 

inte medger detta. 

 

7.4  Sammanfattande slutsatser 

En förutsättning för att ett bygglov ska beviljas inom ett detaljplanerat område är att 

fastigheten och den byggnad som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.255 Även 

bygglovsbefriade åtgärder förutsätts som huvudregel överensstämma med detaljplanen.256 

Detta gäller dock inte en byggnad eller åtgärder som genomförts med undantagen i 9 kap. 4–4 

c §§ PBL.257 

 

7.4.1 Bostäders utformning i komplementbyggnader 

En fråga som uppstår är vad som händer om en del av en byggnad som är större än 25 

kvadratmeter avses att användas så som en självständig bostad. Som exempel kan nämnas att 

en större carport byggs om så att en del av byggnaden ska utgöra ett komplementbostadshus 

och en del alltjämt ska användas så som carport. Då det inte är tillåtet att använda sig av en 

bygglovsbefriad tillbyggnad för ett komplementbostadshus får det antas att åtgärden inte är 

genomförbar inom ramen för 9 kap. 4 a § PBL.  

Däremot förefaller det inte finnas något hinder att genom BRL knyta an olika byggnader för 

att på så vis utöka bostadsrättslägenhetens omfattning.258 Det föreligger, enligt min mening, 

inte något hinder för att undantagen i 9 kap. 4–4 a §§ PBL används för en gemensam 

bostadsrättslägenhet. Som exempel kan nämnas att ett komplementbostadshus tillsammans 

med en komplementbyggnad om 15 kvadratmeter gemensamt utgör en bostadsrättslägenhet. 

Det bör även vara möjligt att uppföra ett skärmtak mellan byggnaderna under förutsättning att 

                                                 
253 Se avsnitt 3.3.2. 
254 JB 10 kap. 2 § 2 st. 
255 9 kap. 30 § PBL. 
256 10 kap. 2 § PBL. 
257 Jfr. 9 kap. 30 § 3 st. PBL med 10 kap. 2 § 2 st. PBL. 
258 Se ovan 3.2. 



de är placerade på ett sådant avstånd att undantagets begränsning inte överskrids.259 Även för 

det fall ett komplementbostadshus inte kan omfattas av en större byggnadsarea kan en 

bostadsrättslägenhet omfatta flera objekt och på så vis utöka bostadens yta. Förvisso medför 

inte detta att komplementbyggnaden i sig kan göras större; lägenhetsobjektet och dess boarea 

har dock utökats. 

 

7.4.2 Att läka en brist i en bostad som inte är självständig 

En fråga som uppkommer är vad som händer om en brist i en bostad läks så att bostaden anses 

utgöra en självständig bostad, exempelvis om en tvättmaskin eller förvaring som tidigare 

saknades placeras i bostaden. Av rättspraxis framgår att en förändring från en fritidsbostad till 

en permanentbostad inte ansetts vara lovpliktig.260 Det kan inte heller anses utgöra ett 

väsentligt ändrat ändamål då avsikten före och efter ändringen är densamma, dvs. 

bostadsändamål.261 Åtgärden som sådan kan inte – främst med beaktande av rättspraxis – 

anses vara bygglovspliktig. Lagstiftaren har dock förutsatt att en fastighet endast kan 

innehålla ett komplementbostadshus som kan utgöra en sådan självständig bostad. En 

förutsättning för att byggnaden ska få strida mot detaljplan är att det inte utgör en sådan 

självständig bostad som kan ligga till grund för fastighetsbildning. Enligt min mening bör en 

brist som läks i en byggnad föranleda att denna inte längre kan utgöra en sådan 

komplementbyggnad som uppförts med undantaget 9 kap. 4 § PBL. Åtgärden bör således vara 

anmälningspliktig och kan därmed nekas av byggnadsnämnden.262 

 

7.4.3 Byggrätten och bostadsantalet för komplementbyggnader 

Slutligen kan diskuteras vilka möjligheter som finns att inrätta flera bostäder i ett 

komplementbostadshus och hur stora dessa förhåller sig till 9 kap. 4–4 a §§ PBL. Då 

paragrafernas begräsningar avser nockhöjd och byggnadsareor finns det möjlighet att uppföra 

byggnader som är större än vad som avsetts. Rent teoretiskt skulle det vara fullt möjligt att 

                                                 
259 9 kap. 4 § 1 st. 2 p. PBL. 
260 RÅ 1965 K 534. 
261 Jfr. MÖD:s dom den 18 mars 2015 i mål nr P 9086–14 med MÖD:s dom den 4 december 2014 i mål nr P 

3462–14. 
262 PBF 6 kap. 5 § 11 p. PBF 



uppföra ett komplementbostadshus i flera våningar. I och med att nockhöjden beräknas utifrån 

medelmarknivån krävs det endast att vissa sidor av komplementbyggnaden är täckta.263  

Som exempel kan nämnas att ett komplementbostadshus eller en annan komplementbyggnad 

uppförs i kraftigt sluttande mark så som ett suterränghus. Den procentuella delen av 

byggnaden som inte är synlig kommer att räknas av från nockhöjden varför byggnadens 

faktiska höjd är betydligt högre. Resultatet skulle bli att ett komplementbostadshus där endast 

hälften av byggnaden är synlig kan vara 8 meter högt men alltjämt ha en beräknad nockhöjd 

om 4 meter.264  

Då arean på marken som får upptas avser byggnadsarean innebär detta att vissa längder och 

mått är undantagna beroende på avståndet till marken. Uppförs byggnaden med flera våningar 

kan den övre våningen vara större i förhållande till undervåningen utan att detta påverkar 

byggnadsarean. Av SS 21 05 4:2009 framgår att utstickande byggnadsdelar om 1,5 meter inte 

ska räknas in i byggnadsarean om den är belägen åtminstone tre meter ovanför mark.265 Om 

ett komplementbostadshus uppförs med måtten 6,25 meter i bredd och 4,0 meter djup på 

respektive sidor, kommer övervåningen – under förutsättning att den placeras på ett sådant 

sätt att det är tre meter ner till underliggande mark – kunna uppföras med ett mått om 6,25 

meter bredd och 5,5 meter djup. Resultatet blir att boarean för övervåningen blir större än 

entrévåningen. Då PBL endast begränsar byggnadsarean kommer den faktiska boarean eller 

bruttoarean att vida överstiga det som lagstiftaren avsett. I sammanhanget kan poängteras att 

det även finns möjlighet att, när de geotekniska förutsättningarna finnas, förse 

komplementbostadshuset med en källare. Då våningsantalet får stå i strid med detaljplanen 

bör det finns utrymme för att disponera källaren som boarea under förutsättning att dagsljus 

släpps in.266 Ett komplementbostadshus bör således teoretiskt sett kunna uppföras i åtminstone 

tre våningar om totalt cirka 80 kvadratmeter boarea. 

Om en komplementbyggnad uppfyller kriterierna i BBR avseende bostäders utformning 

förefaller det inte finnas något hinder mot att inreda byggnaden med flera bostäder. Detta 

förutsätter dock att detaljplanen inte uppställer någon begränsning samt att anpassnings- och 

områdeskraven i PBL inte träds förnär.267 Då byggnadens förhållande till detaljplan inte ska 

                                                 
263 RÅ 1994 ref. 73. 
264 Uträkningen är förenklad. Se Boverkets rapport 2016:30, s. 21 ff. 
265 SS 21 05 4:2009, s. 10 f. 
266 SS 91 42 21:2006, s. 24. 
267 Däremot får det anses uppenbart att byggnadsarean inte får strida mot detaljplan då det inte längre rör sig om 

uppförande av ett komplementbostadshus som utgör en särskild bostad, jfr. 9 kap. 4 a § 1 p. PBL. 



beaktas vid bygglovsansökan bör det inte finnas något hinder mot att byggnaden inte är 

planenlig.268 Däremot kan byggnadens karaktär av komplement till huvudbyggnaden komma 

att ifrågasättas, vilket kan resultera i att åtgärden inte får genomföras. 

8 Avslutande kommentarer  

Kraven för att bilda en bostadsrättförening är tämligen få. Det krävs att föreningen har 

åtminstone tre medlemmar, en styrelse, en revisor samt att föreningen antagit stadgar. För att 

upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningen ställs dock högre krav. Föreningen ska ha 

registrerat en ekonomisk plan som godkänts av två oberoende intygsgivare. Det krävs även att 

föreningen har tillgång till åtminstone ett hus med tre självständiga bruksenheter som kan 

användas varaktigt och självständigt för sitt ändamål, dvs. bostad eller lokal. En förutsättning 

för att en bostadsrättsförening ska kunna bildas inom en fastighet är således att en fastighet 

kan och får innehålla åtminstone tre självständiga bruksenheter. 

En detaljplan reglerar byggrätten inom sitt område och kan begränsa antalet bostäder som en 

fastighet får innehålla. En detaljplan kan således ha en direkt inverkan på möjligheten att 

upprätta tre självständiga bruksenheter inom en fastighet. I vissa fall kan planen även inverka 

på de åtgärder som generellt sett får vara planstridiga. För den stora majoriteten av 

detaljplanerade områden får dock undantagen i 9 kap. 4–4 c §§ PBL genomföras utan krav på 

bygglovsplikt och planenlighet.  

De planstridiga åtgärderna påverkar en detaljplan på så vis att det inom en fastighet kan 

uppföras flera bostäder. Genom att uppföra ett enbostadshus och sedan inrätta ytterligare en 

bostad i huvudbyggnaden i kombination med uppförande av ett komplementbostadshus kan 

en fastighet få det minsta antal självständiga bruksenheter som krävs enligt BRL. Det finns 

även möjlighet att disponera det mindre komplementbostadshuset som antingen en egen 

bostad enligt BRL eller för att utöka en annan bostadsrättslägenhets omfattning. Detta får till 

effekt att endast detaljplaner där åtgärderna uttryckligen begränsas kan förhindra att 

bostadsrätter bildas inom en enskild fastighet.269 Undantagsbestämmelserna i 9 kap. 4–4 c §§ 

PBL är således en förutsättning för att i strid med detaljplanen inom en fastighet bilda en 

bostadsrättsförening och upplåta bostadsrätter i denna.  

                                                 
268 9 kap. 30 § 3 st. PBL. 
269 Se 9 kap. 4 d § och 9 kap. 8 § PBL. 



Att kunna uppföra en bostadsrättsförening inom en enskild fastighet kan påverka 

utformningen av nybyggnationer i Sverige. Det kan även få till effekt att fastigheter kan 

disponeras på ett sett som tidigare inte varit avsett. Eftersom en bostadsrättslägenhet även kan 

omfatta mark i anslutning till bostaden finns det inget hinder mot att sämjedela fastigheter – 

vilket är uttryckligen förbjudet enl. 1 kap. 1 § 2 st. JB –  under förutsättning att marken inte är 

alltför omfattande.270 Det påverkar även möjligheterna för parhus och andra typer av 

boendeformer som tidigare varit beroende av detaljplaner och omfattande avtal för att undvika 

vissa samäganderättsaspekter.271 Eftersom bostadsrättshavarna äger andelar i föreningen 

kopplade till en nyttjanderätt står det dem fritt att överlåta bostadsrätten utan att det har någon 

direkt påverkan på övriga medlemmar i föreningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det numera finns goda förutsättningar att på en 

fastighet inom ett detaljplanerat område bilda en bostadsrättsförening och att i föreningens 

hus upplåta bostadsrätter till medlemmarna i föreningen. Utöver föreningens hus kan även 

marken upplåtas så att medlemmarna kan disponera över en ”egen” tomt. 

 

 

 

  

                                                 
270 1 kap. 4 § 2 st. BRL. I praktiken sker ingen sämjedelning eftersom bostadsrättsföreningen äger hela 

fastigheten, men effekten blir densamma dvs. att fastigheten kan delas upp genom andelarna i 

bostadsrättsföreningen. 
271 Se t.ex. 6 § lag (1904:48) om samäganderätt. 



9 Källförteckning 

9.1  Lag och förordning 

Bostadsrättslag (1991:614). 

Bostadsrättsförordning (1991:630). 

Jordabalk (1970:994). 

Fastighetsbildningslag (1970:988). 

Lag (1904:48) om samäganderätt. 

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ 

hyresrätt.  

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Plan- och bygglag (2010:900). 

Plan- och byggförordning (2011:338). 

SFS 2017:424 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). 

 

9.2  Offentligt tryck 

9.2.1 Statens offentliga utredningar 

SOU 2017:31. Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. 

SOU 2013:34. En effektivare plan- och byggprocess. 

SOU 2000:2. Olika bostadsrättsfrågor. 

SOU 1988:14. Översyn av bostadsrättslagen. 

 

9.2.2 Propositioner 

Prop. 2016/17:151. Fler steg för en enklare plan- och bygglag. 

Prop. 2013/14:127. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav påbygglov. 

Prop. 2010/11:63. Komplettering av den nya plan- och bygglagen. 

Prop. 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. 

Prop. 2006/07:122. Ett första steg för en enklare plan- och bygglag. 

Prop. 2002/03:12. Olika bostadsrättsfrågor. 

Prop. 1993/94:178. Ändring i plan- och bygglagen m.m. 

Prop. 1992/93:144. om medlemsantalet i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. 

Prop. 1990/91:92. med förslag till ny bostadsrättslag m.m. 



Prop. 1989/90:37. om ingripande mot olovlig kontorisering m.m. 

Prop. 1985/86:1. med förslag till ny plan- och bygglag. 

Prop. 1971:12. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till bostadsrättslag, m.m. 
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