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Vad är ett Attefallshus?

Du som har ett en- eller 
tvåbostadshus får, förutom friggebod 
på maximalt 15 kvadratmeter, även 

uppföra attefallshus.

Det är ett komplementhus som du 
kan bygga även om du redan har kan bygga även om du redan har 

utnyttjat den byggrätt som 
detaljplanen medger. 

Du får även bygga det på mark som 
inte får bebyggas. (prickmark)



Storlek på ett attefallshus
Max 4,0 meter högt
Max 25,0 kvadratmeter totala byggnadsyta
Min 4,50 meter till fastighetsgräns
Det kan ligga närmare gräns om 
du har grannens godkännande



Vad får ett attefallshus användas till?

Attefallshuset får inredas som självständig bostad  
komplementbostadshus .

Kan också användas som uthus, garage, förråd, 
växthus, gäststuga, bastu eller båthus. 

komplementbyggnad



Tänk på att

Bygga bygglovbefriat enligt ”Attefallsreglerna” är i princip 
som att söka bygglov.

Det som skiljer, är att du kan bygga även om du redan 
har utnyttjat hela din byggrätt, eller du bygger på mark 

som inte får bebyggas (prickmark)



Alla ritningar ska vara signerade!
Närmare än 4,5 m ska grannar signera ritningar
- Namn och namnförtydligande + Fastighetsbeteckning



Alla ritningar ska vara signerade!
Närmare än 4,5 m ska grannar signera ritningar
- Namn och namnförtydligande + Fastighetsbeteckning



Kontrollplan



Byggregler

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och 
Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Komplementbostadshus för permanentboende ska ha 
alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad.

Funktionerna inredning och utrustning för matlagning 
och personlig hygien och möjlighet att förvara saker ska och personlig hygien och möjlighet att förvara saker ska 

finnas.

Ska vara tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.



Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde

Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler



Inom vissa områden finns begränsningar
Bor du inom ett områden som utgör riksintresse för  

totalförsvaret får du bygga komplementbyggnader som 
du använder som förråd och dylikt men du får inte 

använda det som bostad.



Inom vissa områden går det inte att 
bygga attefallshus

Bor du inom ett område som ingår i kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse eller inom Riksintresse för 

kulturmiljövård går det inte att göra ”Attefallsåtgärder”



Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om 
startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska 

samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra 
tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

2822 kr
För handläggning

+ 896 - 1792 kr
För enkel nybyggnadskarta

+ 1792 - 4928 kr
För utstakning och lägeskontroll

= 5510 - 9542 kr



Om du bryter mot lagen

Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller 
startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så 
kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en 

byggsanktionsavgift. 

16128 kr 16128 kr 
för ett fristående 25 m² hus

+9542 kr = 25670 kr



Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du 
överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av 

kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller 
slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus
placering, utformning eller användning kan en anmälan placering, utformning eller användning kan en anmälan 

göras till byggnadsnämnden. 



Ansökan

En ansökan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. 

Bifoga 

• Ansökningsblankett

• Ritningar

• Anmälan kontrollansvarig• Anmälan kontrollansvarig

• Kontrollplan

• Enkel nybyggnadskarta

• Konstruktionsritningar

• VA-plan på tomten

Ansök med e-leg: 
goteborg.se/byggabo



Slutbesked

Innan man får använda Attefallshuset behövs ett 
slutbesked!

Sökanden ska visa att huset uppfyller samtliga regler.

• Begäran om slutbesked• Begäran om slutbesked

• Signerad kontrollplan

• Utlåtande från kontrollansvarig

• Relationshandlingar



KONTAKT:
Byggavdelningen
Göteborgs StadGöteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se


