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Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som avges under 

rubriken Närmare om uppdraget, 

utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på 

bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- och tvåbostadshus 

och tillhörande komplementbyggnader, oavsett om byggnadsdelen är 

vänd mot en kringbyggd gård eller allmän plats, 

utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på 

Regeringen uppdrar bygglov för montering av solcellspaneler och 

solfångare på byggnader, 

utreda förutsättningarna för ett generellt undantag för kravet på 

bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus och föreslå 

en definition av begreppet altan, samt 

se över om kraven för vilka åtgärder som kräver en anmälan enligt 

6 kap. 5 och 6 §§ plan- och byggförordningen (2011 :338), förkortad 

PBF, är ändamålsenligt utformade och vid behov föreslå hur 

bestämmelserna bör justeras. 
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Webb: www.regeringen .se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
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Boverket ska föreslå de ändringar på lag-, förordnings- och föreskriftsnivå 

som behövs med anledning av uppdraget samt beskriva konsekvenserna av 

genomförande av förslagen. 

Boverket får för uppdragets genomförande använda högst 800 000 kronor 

för detta ändamål under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 18 

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 

anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagspost 1 Bostadspol. utv. - del till 

KamK. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till 

Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 maj 2017. Medel 

som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 

31 december 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning 

lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitioner, återbetalningar och redovisningar 

ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Regeringen avser avsätta 400 000 kronor för 2018 för det fortsatta 

genomförandet av uppdraget. Medlen betalas ut under förutsättning att 

riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i form 

av en rapport senast den 31 mars 2018. Den del som berör undantag från 

krav på bygglov för solceller och solfångare samt altaner ska dock redovisas i 

separat rapport senast den 31 oktober 2017. 

Bakgrund 

I plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, framgår att det krävs 

bygglov för bl.a. nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av en byggnad 

(9 kap. 2 § PBL). Av PBF framgår att det krävs bygglov för ytterligare 

åtgärder (6 kap. 1 § PBF). Även om en åtgärd inte kräver bygglov, 

rivningslov eller marklov, får vissa åtgärder inte påbörjas i strid med 

föreskrifter om skyldighet att anmäla åtgärden (9 kap. 16 § PBL). Vilka 

åtgärder som kräver en anmälan till byggnadsnämnden framgår av 6 kap. 5 

och 6 §§ PBF. 

Från de generella kraven på bygglov finns flera undantag, bland annat när 

det gäller en- och tvåbostadshus, för exempelvis uppförande av 

komplementbyggnader och s.k. komplementbostadshus på upp till 

25 kvadratmeter. 
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Boverket fick den 4 september 2014 i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för ytterligare undantag från kravet på bygglov. Uppdraget redovisades i 

rapporten Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov (rapport 

2015:28) i juli 2015. Boverkets förslag behandlas i propositionen Fler steg för 

en effektivare plan- och bygglag som regeringen har beslutat om denna dag. 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att fler åtgärder bör bli 

bygglovsbefriade (bet. 2015/16:CU1, (punkt 8), rskr. 2015/16:79). Enligt 

riksdagen bör överväganden i denna fråga även avse möjligheten att också ta 

bort anmälningsplikten för vissa bygglovs befriade åtgärder. 

Skälen för regeringens beslut 

Fasadändringar 

I den ovan nämnda rapporten Åtgärder som kan undantas från krav på 

bygglov föreslår Boverket bland annat att bygglov inte ska krävas för ändring 

av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial (allmänt kallat 

fasadändringar) på fasader eller tak som inte har stor allmän påverkan. Av 

rapporten framgår att begreppet "fasader eller tak som inte har stor allmän 

påverkan" i princip motsvaras av den äldre terminologin som skiljer mellan 

fasader som vetter mot (kringbyggd) gård och fasader som vetter mot gata 

eller torg. En fasad med stor allmän påverkan kan således i princip anses 

betyda en fasad som vänder sig mot en yta där den påverkar närmiljön för en 

bredare allmänhet som rör sig på den allmänna platsen i anslutning till 
fastigheten. 

I dag krävs det inte bygglov för att på ett en- och tvåbostadshus och 

tillhörande komplementbyggnader ändra färg, fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial, under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar 

byggnadens eller områdets karaktär. Regeringen finner det befogat att utreda 

om det finns förutsättningar för ett generellt undantag från kravet på 

bygglov för nämnda fasadändringar på övriga typer av byggnader oavsett 

byggnadsdel. Åtgärder utöver dessa som på annat sätt avsevärt påverkar 

byggnadens yttre ska inte omfattas av uppdraget. 

S ofce!ler och so!fångare 

Solceller tros spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. De 

senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den 
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installerade effekten i världen har ökat nära femtio gånger. Endast 0,1 

procent av elen i Sverige kommer från solkraft, men intresset hos 

privatpersoner och företag är stort. I budgetpropositionen för 2017 (prop. 

2016/17:1 utg. omr. 21) har regeringen föreslagit en kraftig förstärkning av 

solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. 

Även intresset för solfångare (anläggningar för solvärme) ökar. Det finns 

dock i dagsläget ingen specifik reglering kring solceller eller solfångare i PBL 

eller tillhörande författningar. Kommunerna gör därför olika tolkningar om 

vad som är lovpliktigt, men vanligtvis jämförs montering av solcellspaneler, 

när det handlar om ändring eller ombyggnad, med ändring av takmaterial 

alternativt fasadbeklädnad. Inom områden med detaljplan krävs normalt 

bygglov för byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Undantag från 
lovplikten finns för en- och tvåbostadshus, men det gäller inte om ändringen 

väsentligt påverkar byggandens eller områdets karaktär. Regeringen bedömer 

att det finns anledning att se över om regelverket kan göras tydligare genom 

att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från krav på bygglov 

för solceller och solfångare monterade på byggnader. 

A ltaner 

Vad som avses med en altan är i dag inte författningsreglerat. Att bygga en 

altan i anslutning till befintlig byggnad kan kräva bygglov beroende på hur 

den är avsedd att konstrueras. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå 

kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om 

byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller om den anses vara en 

nybyggnad eller tillbyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en 

viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och 

ett utrymme skapas under altanen kan detta aktualiseras. Byggnadsnämnden 
får i varje enskilt fall bedöma om en altan kräver bygglov eller inte. Praxis 

kan se olika ut i olika kommuner, eftersom det finns visst tolkningsutrymme 

i regelverket. 

Eftersom det ofta råder osäkerhet kring huruvida altanbyggen kräver 

bygglov eller inte, är det regeringens bedömning att det behöver utredas om 

ett generellt undantag från kravet på bygglov för denna typ av åtgärd kan 

göra lagen tydligare och tillämpningen enklare. Eftersom det inte finns 

någon enhetlig definition av altan bör uppdraget även omfatta att ta fram ett 

förslag på den eller de definitioner som eventuellt behövs. 
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Anmälningspliktiga åtgärder 

Flera av de åtgärder som undantagits från kraven på bygglov omfattas 

i stället av krav på anmälan, t.ex. uppförande eller tillbyggnad av sådana 

komplementbostadshus och komplementbyggnader som avses i 9 kap. 4 a § 
PBL, sådana tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter som har undantagits 

från krav på bygglov enligt 9 kap. 4 b § första stycket 1 PBL och byggande 

av sådana takkupor som har undantagits från krav på bygglov enligt 9 kap. 

4 b § första stycket 2 PBL. 

Regeringen delar riksdagens uppfattning att det är lämpligt att se över om 

det finns försättningar att begränsa kraven på anmälan för sådana åtgärder 

som har undantagits från krav på bygglov. Regeringen anser dock att en 

översyn även bör omfatta hur kraven på anmälan ser ut i övrigt. Bland annat 

har det framkommit att kraven på anmälan för underhåll av ett sådant 

byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds

bestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra 

stycket PBL eller motsvarande äldre föreskrifter även omfattar sådant 

underhåll som inte berör de delar av byggnadsverket som omfattas av 

skyddsbestämmelser. Det finns därför skäl att göra en bredare översyn för 

att säkerställa att kraven på anmälan enligt 6 kap. 5 och 6 §§ PBF är 

ändamålsenligt utformade. 

Närmare om uppdraget 

Boverket ska utreda och redovisa konsekvenserna av förslagen för stat och 

kommun, även utifrån den kommunala självstyrelsen och kostnader för 

kommuner för bl.a. tillsyn, samt för enskilda fastighetsägare och 

allmänheten. Boverket ska vid redovisningen av konsekvenserna av förslagen 

bl.a. ange hur förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

och generationsmålet påverkas. Eventuella konsekvenser för möjligheterna 

till anpassning till ett förändrat klimat ska också belysas, liksom hur förslagen 
förhåller sig till de nationella kulturmiljömålen och målet inom arkitektur, 

formgivning och design att kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 

miljöer ska tas till vara och förstärkas. I uppdraget ingår också att redovisa 

hur de förslag som lämnas förhåller sig till EU-rätten och den europeiska 

konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 
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Boverket ska inhämta synpunkter från berörda myndigheter, utredningar och 

andra relevanta aktörer i arbetet, t.ex. länsstyrelserna, Lantmäteriet, 

Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, Myndigheten för delaktighet, Statens geotekniska institut, 

Riksantikvarieämbetet, Statens centrum för arkitektur och design samt 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

På regeringens vägnar 

Ludvig Lundgren 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM och EUK 

Justitiedepartementet/DOM, Ll, L6 och SSK 

F örsvarsdepartementet/MFI 

Socialdepartementet/FST 

Finansdepartementet/BA, K och SFÖ 

Miljö- och energidepartementet/MM, NM, KL och EE 

Näringsdepartementet/TIF, RTS, TS och SUBT 

Kulturdepartementet/KL 

Lantmäteriet 

Naturvårdsverket 

Statens energimyndighet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för delaktighet 

Statens geotekniska institut 

Riksantikvarieämbetet 

Statens centrum för arkitektur och design 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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