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9 kap. 4 a § PBL

Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller 
bygga till en byggnad som

1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad,
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en                 

större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,
3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus 
som avses i första stycket.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som 
berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens 
infrastrukturförvaltare medger det. Lag (2014:477).



Examensarbetets syfte

Syftet med examensarbetet är att utreda förutsättningarna för attefallshus som enskilda bostadsrätter. 

Vidare avser författarna att undersöka fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska konsekvenser för 

andelstal, detaljplanearbete och infrastrukturförsörjning samt taxering, fastighetsskatt och 

fastighetsavgift, som har uppstått till följd av att attefallshus är enskilda bostadsrätter. 



Frågeställningar

• Hur många attefallshus är enskilda bostadsrätter?

• Hur påverkas andelstalet för en fastighet som ingår i en gemensamhetsanläggning med ändamål 
väg, av att ett attefallshus är en enskild bostadsrätt?

• Hur påverkas en detaljplans syfte av att attefallshus är enskilda bostadsrätter?

• Hur påverkas infrastrukturförsörjningen av att attefallshus är enskilda bostadsrätter?

• Hur påverkas va-taxan för en fastighet av att ett attefallshus är en enskild bostadsrätt?

• Hur taxeras en fastighet när ett attefallshus är en enskild bostadsrätt?

• Vilken fastighetsavgift och fastighetsskatt debiteras en fastighet där ett attefallshus är en enskild 
bostadsrätt? 



1 Bostadsrättsförening.
2 Ett ”tveksamt fall” utanför detaljplanelagt område.
3 Varav sex bostadsrättsföreningar tillhör de tveksamma fallen.

Hur många attefallshus är enskilda 
bostadsrätter?

Kommun

Beviljade 

startbesked, 

typkod 210

Beviljade 

startbesked, 

typkod 220

Tveksamma 

fall

Inom 

detaljplan

Antal 

BRF1

Danderyd 0 1 1 Ja 2

Göteborg 0 0 1 Ja 1

Haninge 0 3 0 Ja 1

Huddinge 18 16 3 Ja 15

Järfälla 3 0 0 Ja 1

Kungsbacka 0 1 0 Ja 1

Lidingö 2 3 0 Ja 4

Nacka 0 9 3 Ja2 5

Sigtuna 8 0 0 Ja 1

Stockholm 0 4 0 Ja 4

Täby 1 0 0 Ja 1

Värmdö 11 2 0 Ja 4

Österåker 0 1 0 Ja 1

Totalt 43 40 8 - 413
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Attefallshus som bostadsrätter



Hur påverkas andelstalet för en fastighet som ingår i en 
gemensamhetsanläggning med ändamål väg, av att ett 
attefallshus är en enskild bostadsrätt?

• Andelstalet för fastighet 1:1 
påverkas inte när attefallshus utgör 
ett komplement

• Andelstalet påverkas om 
attefallshuset har en mer 
självständig funktion, exempelvis 
hyrs ut

ga

1:1 1:3 1:5 1:7 1:9

1:2 1:4 1:6 1:8 1:10

På fastighet 1:1 uppförs ett attefallshus (rött hus) som ska 

användas som ett komplement till det befintliga bostadshuset. 



Hur påverkas andelstalet för en fastighet som ingår i en 
gemensamhetsanläggning med ändamål väg, av att ett 
attefallshus är en enskild bostadsrätt?

ga

1:1 1:3 1:5 1:7 1:9

1:2 1:4 1:6 1:8 1:10

• Andelstalen ska ändras 

- Permanentbostad

- Flerfamiljshus

- Fritidsbostad

- Justera efter storlek

I ett befintligt bostadsområde uppförs ett attefallshus (rött hus) 

på respektive fastighet 1:1–1:6. Tillsammans bildar de sex 

fastigheterna en bostadsrättsförening. 



Hur påverkas andelstalet för en fastighet som ingår i en 
gemensamhetsanläggning med ändamål väg, av att ett 
attefallshus är en enskild bostadsrätt?

ga

1:1 1:3 1:5 1:7 1:9

1:2 1:4 1:6 1:8 1:10

Ett oexploaterat område avses att bebyggas med bostäder. 

Respektive fastighet 1:7–1:10 ska bebyggs med ett enbostadshus och 

fastigheterna 1:1–1:6 ska bebyggas med vars ett tvåbostadshus och 

ett attefallshus (rött hus). Tillsammans bildar fastigheterna 1:1–1:6 

en bostadsrättsförening. 

• Fastigheterna 1:1-1:6

- Permanentbostad

- Flerfamiljshus

- Fritidsbostad

- Justera efter storlek

• Fastigheterna 1:7-1:10

- Permanentbostad



Hur brukandet av fastighet påverkar uttaxering 

• MÖD F 9396-16, dom 2017-08-24

• Uthyrning av komplementbyggnad under drygt ett år ansågs vara varaktig och 
grund för att justera andelstal för en fastighet vid förändring av brukandet av en 
fastigheten. 



Hur påverkas en detaljplans syfte av att 
attefallshus är enskilda bostadsrätter?

• Ingen påverkan

• Inget stort genomslag 

• Liten kontroll

• Problem i framtiden, exempelvis vid planering av förskolor och skolor



Hur påverkas infrastrukturförsörjningen av att 
attefallshus är enskilda bostadsrätter?

• Förvaltningsform har ingen påverkan

• Hög standard och dimensionerade för ökad användning

• Kan påverkas om det sker i stora volymer

• Gatukostnadsreglemente



Hur påverkas va-taxan för en fastighet av att 
attefallshus är enskild bostadsrätt?

• Brukningsavgift höjs

• Ingen egen förbindelsepunkt

• Lägenhetsavgift för attefallshuset



Enbostadshus Tvåbostadshus Enbostadshus

Småhus SmåhusSmåhus

Enbostads-

hus

Tvåbostads-

hus

Enbostads-

hus

Tvåbostads-

hus

Småhus Hyreshus Småhus

2 kap. 2 § FTL, småhus: 

Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller

två familjer. Till sådan byggnad ska höra

komplementhus såsom garage, förråd och annan

mindre byggnad

.

2 kap. 2 § FTL, hyreshus:

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer

eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande.

Hur taxeras en fastighet när ett attefallshus är 
en enskild bostadsrätt?



Småhus eller komplementbyggnad?
• Dom 2017-05-30

- En gäststuga/ett förråd om 30 kvm. 

- Inte en självständig bostad men ligger intill huvudbyggnad 

- Bedöms som ett småhus

•Dom 2017-07-06

- Gäststuga med vatten, el och värme men ej hygienutrymme

- Är en komplementbyggnad på grund av avsaknad av ytterligare bostadsbyggnad med 
kompletterande faciliteter. 



Vilken fastighetsavgift och fastighetsskatt debiteras en 
fastighet där ett attefallshus är en enskild bostadsrätt?

• Fastighetsavgift

- Taxerad som en småhusenhet

- Färdigbyggda småhus 

- Ej byggnadsvärde

- Per taxerad värderingsenhet

- Tidsbegränsat undantagen fastighetsavgiften 

• Fastighetsskatt

- Taxerad som en småhusenhet

- Obebyggda eller inte färdigställda småhus

- Per taxerad värderingsenhet

• En fastighet kan debiteras både en fastighetsavgift 
och en fastighetsskatt



Tack för oss!

Mikaela Augustsson, mikaela.augustsson@ljungby.se

Sofie Thorsson, sofie.thorsson@kristianstad.se


