
Aktuella rättsfall

– Det har hänt en del sedan sist…!



…”Mark- och miljödomstolens prövning av 

byggloven är en prövning utifrån ritningarna, 

varför den provisoriska lösningen inte 

påverkar domstolens prövning….” 

”…..Vidare är rumshöjden i detta 

utrymme i bygglovet angivet till 1,895 

meter. En avrundning enligt gällande 

regler (Svensk Standard SS 21054:2009 

och SS 014141) ger emellertid att 

rumshöjden i det utrymmet är 1,90 meter. 

Utrymmet är därmed mätvärt. 

Byggnaderna som bygglov söks för har alltså 

två våningar vilket strider mot detaljplanen 

som endast medger en våning”.

1,895 m

5 cm i Varberg
…En vind ska anses vara en våning endast om

1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i 

utrymmet, och

2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än 

nivån för vindsbjälklagets översida.

Planändring på gång
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Av ordalydelsen i aktuell bestämmelse framgår inget krav på att det 

måste röra sig om en anordning uteslutande för stadigvarande bruk. Att 

boxfläkten iordningställs endast då behov föreligger utgör därför inte en 

omständighet som undantar den från anmälningsplikt”.

Försvann inför besiktning -

avskrevs



3 § Ny PBF

. Vid beräkningen får byggnaden 

delas upp i flera byggnadskroppar 

och höjden beräknas för varje del för 

sig, om det finns särskilda skäl.

Byggnadshöjden ska räknas från den 

medelnivå som marken har invid 

byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex 

meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från 

den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte 

särskilda skäl föranleder annat.

Byggnadshöjden ska räknas upp till 

skärningen mellan fasadplanet och 

ett plan som med 45 graders lutning 

inåt byggnaden berör byggnadens 

tak.



Allm råd 1005:3 rev 2004:2 bilaga 3 

Vid beräkning av byggnadshöjden utgår man 

ifrån en fasad som fastslås vara 

beräkningsgrundande. I första hand bör detta 

vara ena långsidan. 

Vid lika fasadlängder får, med hänsyn till 

omgivningen, avgöras vilken fasad som ska 

vara beräkningsgrundande. 

I de fall byggnaden avviker från den 

traditionella grundtypen, får det med hänsyn 

till omständigheterna bedömas vilken eller 

vilka väggytor som ska vara 

beräkningsgrundande. 

Normalt bör en fasad parallell med gatans 

längdriktning vara beräkningsgrundande. 

Om större takkupor förekommer anses 45-

gradersplanet beröra taket när takkupan 

berörs.



15 febr 2010 Bygglov. Överklagat, 

10 okt 2012 Bygglov ändring

Lst Utan motivering väljer Lst fasad mot NV

Ej OK

MMD Nacka

NV-fasad mot allmän väg 133 m bort, vänd 

mot en åker med en skogsdunge.

Väljer fasad mot SO Enskild väg som brukas 

av boende. Störst inverkan på omgivning 

(enl BOV). Byggnadshöjd 3,5 m

OK

MÖD

Byggnaden är även väl synlig från den 

allmänna vägen i nordväst. Mark- och 

miljööverdomstolen bedömer, utifrån ovan 

angivna utgångspunkter och iakttagelser på

platsen, att byggnadens nordvästra långsida 

ska vara beräkningsgrundande vid 

beräkningen av byggnadens höjd. 

Byggnadshöjd 6,1m

Ej OK 

Gotland fårö 

Takkupa 2,8 m bred, 2,7 m hög, 

2 fönster 

Fasad mot NV

Fasad mot SO





4 § 1 kap. PBF

…En vind ska anses vara en våning 

endast om

1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan 

inredas i utrymmet, och

2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter 

högre än nivån för vindsbjälklagets 

översida.

< 0,7 m

Inredningsbar vind?

”En källare ska anses vara en våning 

endast om golvets översida i våningen 

närmast ovanför ligger mer än 1,5 m 

över markens medelnivå invid 

byggnaden

vind

< 1,5 m

källare

?

Sluttningsvåning?



Detaljplan 2013: Byggnad 

får uppföras med högst en 

våning och inte till större 

höjd än 4,5 meter.

- Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla 

Bygglovden den 14 januari 2011: 

Enbostadshus i en våning plus källare och 

inredningsbar vind. OK

Överklagas

-Länsstyrelsen: Källare, ingen våning 

(hänvisar till Boverkets allm. råd. OK

Överklagas

-Mark- och miljödomstolen i Nacka: ”Av 

det angivna följer utifrån bygglovs-

ritningarna att det översta planet är att 

anse som vind och att det nedersta planet 

är att anse som källare. Bestämmelsen i 9 

§ ÄPBF innebär således inte att källaren 

ska räknas som våning”. 

”Av boverkets allmänna råd följer att det 

kan ifrågasättas om det nedersta planet är 

att anse som en källare, eftersom 

rumsgolvet utefter en fönstervägg i 

källardelen ligger i nivå med eller över 

omgivande mark”.

Mark- och miljödomstolen bedömer 

därför att det finns skäl att förordna 

om inhibition. Ej OK

BH: Det som återstår är 

endast att uppföra 

vindsplanet, invändiga 

målerier, tapetseringar och 

dylikt 



Mark- och miljööverdomstolen anser 

att nämndens bedömning att det 

tänkta översta planet inte skulle 

utgöra en våning, och att bygglovet 

därför är planenligt, kan ifrågasättas

Mark- och miljööverdomstolen finner 

därför inte skäl att ändra mark- och 

miljödomstolens beslut om inhibition.



Regeringsuppdrag till boverket

…..Boverkets slutsats är att det inte räcker med enbart definitioner i lag 

eller förordning. Det beror på att de måste förklaras med mer utförligare 

texter och illustrationer än vad som ryms i en förordningsparagraf. En 

definition bör enbart vara en begreppsbestämning och bör inte ange hur 

den ska tillämpas. Det räcker inte heller med enbart allmänna råd eftersom 

de inte är bindande.

Boverket anser att det lämpligaste är att skriva allmänt hållna definitioner i 

plan- och byggförordningen samt att regeringen ger Boverket 

bemyndigande att ta fram de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 

definitionerna. Dessa föreskrifter bör innehålla utförliga texter och mycket 

illustrationer”.



Nybyggnation av kedjehusbebyggelse med 

38 enbostadshus

Bygglov meddelades den 12 maj 2011, 

dvs. 12 dagar efter att den nya taxan hade 

trätt i kraft. Bygglovsavgiften fastställdes till 

1 024 100 kr med stöd av den nya taxan

JM

Det finns en möjlighet till nedsättning av 

avgift då särskilda omständigheter 

föranleder det.

Vill betala 221 000 kr.

”Det har inte framkommit något 

som talar för att avgiften 

överskrider den genomsnittliga 

Kostnaden”. - nix

Länsstyrelsen – nix

Mark- och miljödomstolen – nix

Mark- miljööverdomstolen:



9 kap PBF….byggsanktionsavgift ska tas ut när 

någon påbörjat en åtgärd som kräver lov m.m. innan 

byggnadsnämnden har gett startbesked.
- förut: SA för att inte söka bygglov…är…..

ÖB PBF…för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013 

ska äldre föreskrifter tillämpas, men de nya föreskrifterna ska 

dock tillämpas om de leder till en lindrigare påföljd

Mark- och miljööverdomstolen:

Eftersom ÄPBL, som gällde vid tidpunkten för överträdelsen, 

inte innehöll någon bestämmelse om utfärdande av 

startbesked kan PBF i den nya lydelsen inte anses tillämplig. 

(Och därmed billigast) 

BN i Östersund kunde inte ta ut tilläggsavgift för ett 

svartbygge enligt ÄPBL

- gäller även byggnadsavgift (7 liknande domar)

Miss i nya PBF?
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Mark- och miljödomstolen i Nacka ansåg att rättelse hade skett i och 

med att byggherren gett in en byggfelsförsäkring och fått startbesked. 

Eftersom detta skedde innan frågan om sanktion togs upp till 

överläggning vid nämndsammanträde, skulle enligt 11 kap. 54 § PBL 

byggsanktionsavgift inte ha tagits ut.

Mark- och miljööverdomstolen 

” Mark- och miljööverdomstolen instämmer därför i vad nämnden här anfört, 

att den omständigheten att sökanden efter påbörjat arbete fullgjorde vad 

som krävdes för startbesked för påbyggnadsarbetena, inte utgjorde rättelse 

av den överträdelse som låg till grund för byggsanktionsavgiften.”

Mark- och miljööverdomstolen finner inte att det i målet föreligger sådana 

omständigheter som utgör skäl att sätta ned byggsanktionsavgiften på grund 

av att den inte står i rimlig proportion till överträdelsen”.

Det lönade sig inte att backa

”Det har i målet inte framkommit att 

byggnaden innan beslutet om 

byggsanktionsavgift den 29 augusti 

2012 återställdes till de 

grundarbeten som 

omfattades av gällande 

startbesked”.



Mark- och miljööverdomstolen 

I praktiken har det dock i fråga om vissa ¨åtgärder varit oklart om de ska räknas som 

tillbyggnader eller inte, t.ex. takkupor, balkonger och altaner. 

Ett antal avgöranden från Regeringsrätten pekar åt olika håll. Så mycket kan dock anses 

klart som att förekomsten av tak och väggar, storlek, avstånd till mark samt visuellt 

intryck är faktorer som kan beaktas. 

Den utformning och placering som åtgärden har medför att balkongens bjälklag kommer 

att utgöra ett tak under vilket människor kan uppehålla sig. 

Vid en samlad bedömning anser Mark- och miljööverdomstolen att balkongen är en 

åtgärd som ökar byggnadens volym och därmed är en tillbyggnad.

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun beslutade den 19 januari 2012 

att bevilja en person bygglov för en tillbyggnad av balkong

Prop. 1985/86:1 s. 

676: ”Som till- och 

påbyggnad torde 

inte räknas åtgärder 

av ringa omfattning 

och betydelse, 

såsom anordnade av 

en mindre veranda, 

balkong e d”.



Mark- och miljönämnden i Linköpings kommun beslöt den 14 

februari 2013 att avslå en ansökan om bygglov för ett skärmtak över 

en cykelparkering

Länsstyrelsen avslog överklagandet och byggherren överklagade till Mark-

och miljödomstolen i Växjö

- Med ”byggnad” avses enligt 1 kap. 4 PBL ”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 viss 

plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den.”

- ”annan anläggning” definieras i 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen, 

där det konstateras att det ”för andra anläggningar än byggnader” krävs 

bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligen ändra, 

bl.a. parkeringar utomhus (8 p. PBF).”



Mark- och miljödomstolen fann att ”då den aktuella marken inte får 

bebyggas, får det med ledning av definitionen i 1 kap. 4 PBL, inte förse 

platsen med en konstruktion bestående av tak, som är varaktigt 

placerad. Det är inte heller tillåtet att anordna en parkering utomhus. Till 

detta måste räknas en anlagd parkering även för cyklar”.

Mål nr 4844-13
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Grönfläckig padda planfråga i Vellinge

Fladdermöss i Hammarö

och Aneby



Mark- och miljödomstolen i Nacka

”En kolfilterfläkt för inte bort lukt och 

föroreningar från byggnaden utan är närmast 

att jämföra med en luftrenare. Bolagets förslag 

till utförande av ventilation vid 

matlagningsplatsen innebär att det inte 

kommer att finnas ventilation, utan endast 

luftrenare (kolfilterfläkt) vid matlagningsplatsen.

Eftersom bolagets förslag alltså strider direkt 

mot gällande författningskrav ska 

överklagandet avslås”.

BBR 21?
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