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Sammanfattning
Den svenska bostadsmarknaden är i obalans. Regering såg problemet och
genomförde, den 2 juli 2014, en hårt kritiserad lagändring. Avsikten med
lagändringen var att förenkla och förkorta bygglovsprocessen, samt stimulera till ett
ökat byggande av nya bostäder. Lagändringen möjliggjorde att bygglovsbefriade
åtgärder på den egna fastigheten kunde genomföras. Attefallshuset var den
bygglovsbefriade åtgärd som fick allra störst uppmärksamhet i media och av
allmänheten.
Rapporten undersöker vilket genomslag lagändringen har haft i Stor-Stockholm,
Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Enligt en uppskattning skulle 150 000-200 000 nya
bostäder på sikt kunna tillkomma. Undersökningen visar att lagändringen ännu inte
har haft det resultat som förväntades eller, för den delen, befarades. Trots att knappt
ett år har gått sedan lagändringen genomfördes, finns nu stora möjligheter att köpa ett
färdigt attefallshus. I rapporten undersöks en utvald del av marknadsaktörers utbud
av sådana hus.
Ett attefallshus avsett som komplementbostadshus utformas av författarna.
Utformningen av huset görs med avsikt att uppfylla kraven som ställs i PBL, PBF,
BBR och EKS. Författarna avser att ta fram ett attefallshus som byggs med
miljövänligt hållbara material och som inspireras av Vitruvius tre principer för god
arkitektur. Förhoppningen är att anmälan ska få startbesked av byggnadsnämnden i
Växjö kommun.
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Summery
The Swedish housing market is out of balance. The Government saw the problem
and implemented a harshly criticized legislative amendment on 2 July 2014. The
purpose of the amendment was to simplify and shorten the planning process, as well
as to stimulate the construction of new homes. The amendment made it possible for
building permit freed actions to be made on the own property.
Attefallshus, a complementary residential building, was the building permit freed
action that got the most attention in the media and by the public. This report
examines the legislative change and the impact it has had in the region of Stockholm,
Gothenburg, and Malmö. According to one estimate, 150 000-200 000 new homes
eventually may be built. The survey in this thesis shows that the law change has not
yet had the results expected. Although hardly a year has passed since the law change
was implemented, there is a great opportunity to buy a ready-made complementary
house. The report examines a selected portion of the market of such houses.
The authors intend to design a complementary residential building. The design of the
house is done with the intent to comply with requirements set in the Swedish
building regulations. The design integrates environmentally sustainable materials and
it will be inspired by the three Vitruvian principles for good architecture.
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Abstract
Den 2 juli 2014 blev det enligt lag tillåtet för en- och tvåbostadshusägare att uppföra
en bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter på den egna
fastigheten. Rapporten undersöker vilket genomslag lagändringen har haft i StorStockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Undersökningen visar att lagändringen
ännu inte har haft något stort genomslag. I rapporten undersöks även en utvald del av
marknadsaktörers utbud av attefallshus avsett som komplementbostadshus.
Ett attefallshus utformas med miljövänligt hållbara material och inspireras av
Vitruvius tre principer för god arkitektur. Huset konstrueras med avsikt att uppfylla
kraven som ställs i PBL, PBF, BBR och EKS. Målet med de framtagna
bygghandlingarna är att få startbesked från byggnadsnämnden i Växjö.
Nyckelord: Arkitektur, Attefallshus, BBR, Bostadsbrist, Boverkets byggregler,
Bygganmälan, Bygghandlingar, Byggnadsutformning, Komplementbostadshus,
Funktionsplanering, Fysisk planering, Miljövänligt byggande, Nybyggnation, PBL,
Plan- och bygglagen, Svensk Standard, Tillgänglighet.
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Förord
Rapporten har skrivits i samband med examinerande del av programmet
Byggnadsutformning, 180 högskolepoäng, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Efter
genomförd utbildning erhålls en teknologie kandidatexamen med inriktning mot
byggnadsutformning med byggteknik som huvudområde. Uppkomsten av rapporten
är baserad på en egen idé som ligger i framkant av samhällsutvecklingen och som är
ett aktuellt ämne i byggbranschen.
Rapportens innehåll har tagits fram och bearbetats med ett gemensamt ansvar. Det
har varit en rolig och utmanande process, där vi dels har fått kritisera samt stötta
varandra.
Vi vill börja med att tacka de byggnadsnämnder i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg
och Stor-Malmö som tagit sig tid att delta i vår enkätundersökning. Ert deltagande
har varit avgörande för resultatet i den här rapporten. Ett särskilt tack till Marie
Ståhle på stadsbyggnadskontoret i Växjö. Vi uppskattar all den hjälp som du och dina
kollegor har försett oss med. Tack till Åsa Bolmsvik för all information och de
synpunkter som du bidragit med. Vidare vill vi tillägna ett stort tack till Samuel
Palmblad på Kulturparken Småland. Du har i egenskap av handledare gett oss goda
råd och kommit med värdefulla kommentarer under arbetet med rapporten.
Vid eventuella frågor eller återkoppling, kontakta gärna oss på LinkedIn.
se.linkedin.com/in/shamroseabdula
se.linkedin.com/in/danoksman

Sham Abdula & Dan Oksman
Växjö, 9 juni 2015
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1. Introduktion
Enligt Boverket råder bostadsbrist i stora delar av Sverige.
Befolkningstillväxten ökar i många av Sveriges kommuner vilket i sin tur
ofta leder till långa bostadsköer och stigande bostadspriser. Enligt Boverkets
årsredovisning 2014 bedömde 98 av 290 kommuner att bostadsmarknaden
var i balans, 157 kommuner ansåg att de hade ett underskott av bostäder
medan 35 kommuner ansåg att de hade ett överskott (Boverket 2014).
En bostadsmarknad i obalans leder till konsekvenser för samhället och för
den enskilda individen. Unga vuxna tvingas bo kvar en längre tid i
föräldrahemmet. Företagare som söker ny arbetskraft kan få problem att
anställa om de arbetssökande inte har någonstans att bo på den nya orten.
Effekten av ökade boendekostnader är att vissa grupper i samhället helt kan
stängas ute från bostadsmarknaden.
Regeringen var väl medveten om hur situationen på den svenska
bostadsmarknaden såg ut. Ett utredningsarbete inleddes och regeringen
utarbetade en proposition som överlämnades till riksdagen den 29 mars
2014. I propositionen presenterades åtgärder för att förenkla regelverket i
plan- och bygglagen som i tur skulle effektivisera och förkorta
bygglovsprocessen. Den mest uppmärksammade åtgärden var att det nu
skulle vara möjligt att bygga en bygglovsbefriad komplementbyggnad på
max 25 kvadratmeter, ett s.k. attefallshus. Liknande lagstiftningsåtgärder är
eller har varit aktuella i Tyskland och i Storbritannien. Även i Danmark och
i Norge, som ligger närmare den svenska plan- och byggnadslagens
uppbyggnad och funktion, finns lagstiftningsåtgärder som avser effektivisera
bygglovsprocessen (SOU 2013:34, sid. 13-14).
Regeringens proposition fick hård kritik av Lagrådet som i sitt yttrande
underkände propositionen på ett antal punkter, vilket också
uppmärksammades i nyhetsmedia. Regeringen valde trots detta att köra över
Lagrådets rekommendationer, vilket är något högst anmärkningsvärt.
Den 2 juli 2014 blev det enligt lag tillåtet för en- och tvåbostadshusägare att
uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter.
Den nya byggnaden fick namnet attefallshus, efter Stefan Attefall som var
Sveriges civil- och bostadsminister mellan åren 2010-2014. Stefan Attefall
har kontaktats för en kommentar på frågor som uppstått under arbetet med
den här rapporten, men något svar har ej erhållits.
Enligt tidigare lagstiftning var det tillåtet att bygga en komplementbyggnad
på max 15 kvadratmeter, en så kallad friggebod, uppkallad efter Birgit
Friggebo som var Sveriges bostadsminister mellan år 1978-1982 och år
1991. En tidigare studie visar att det är möjligt att utforma friggeboden som
en fullvärdig bostad (Krantz & Gärskog 2009). Däremot lämpar sig inte
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alltid friggeboden som ett komplementbostadshus på grund av sin ringa
storlek. Attefallshuset kan ses som en uppgradering av friggeboden.
Efter att lagändring trätt i kraft bedömde Villaägarnas Riksförbund (2014)
att det på relativt kort tid kan uppstå 150 000 - 200 000 nya bostadstillfällen,
framförallt i storstadsregionerna. Hittills har intresset att uppföra attefallshus
som komplementbostadshus varit svalt. Boverkets statistik för 2014 visar att
det tillkommit 434 nya bostäder till följd av lagändringen. Det framgår dock
ej hur många av de nya bostäderna som är attefallshus (Boverket 2015b).

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Regeringens proposition Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov (Socialdepartementet 2014) överlämnades till riksdagen den 29
mars 2014. Propositionens huvudsakliga innehåll föreslår ändringar i planoch bygglagen med syfte att effektivisera plan- och bygglovsprocessen.
Ändringarna avser tillåta att större komplementbyggnader och mindre
bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras utan krav på
bygglov i anslutning till befintliga en- och tvåbostadshus. En- och
tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter. På en- och
tvåbostadshus ska högst två takkupor kunna byggas till. Enbostadshus ska
kunna inredas med ytterligare en bostad och åtgärder utan krav på bygglov
ska kunna vidtas i strid med detaljplan.
I Sverige är det Boverket som har ett samlat ansvar för funktionshinder-,
miljö- och hälsofrågor med anknytning till byggd miljö och boende.
Intresset för hållbart byggande och boende har ökat sedan de första
rapporterna om sjukahus-syndromet, Sick Building Syndrome, SBS, nådde
allmänheten i slutet av 1970-talet. Enligt Widdicombe (2006) är symptom
som slemhinneirritation i luftvägarna, hudirritation, trötthet,
koncentrationssvårigheter och huvudvärk vanliga. Symptom som astma och
allergier kan även uppstå. En dålig inomhusmiljö anses vara den främsta
orsaken till att dessa symptom uppstår (Arbetarskyddsstyrelsen, Rapport
1999:3, sid. 25). Nya oprövade byggmaterial introducerades på bred front,
exempelvis vattenbaserade limmer, nya plastmaterial, spackel m.m. Alla
byggmaterial avger emissioner, vissa mer än andra, och vissa material avger
kemiska emissioner som är rent skadliga för hälsan. Dålig ventilation och
fuktproblem i en byggnad är andra orsaker till att symptom kan uppstå.
Fuktproblem kan uppstå om bygget utförts undermåligt eller vid korta
torktider (Bokalders & Block 2009, sid. 32-34). I dagens forskning används
benämningen ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, OBO, i större omfattning
än SBS.
På vilket sätt kan ett attefallshus på max 25 kvadratmeter, avsett som
komplementbostadshus, utformas så att Boverkets krav uppfylls? Hur
uppfylls krav för tillgänglighet i små bostäder för personer med nedsatt
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rörelse- eller orienteringsförmåga? Vilka sunda och miljövänligt hållbara
material kan användas vid utformningen av ett attefallshus?

1.2 Syfte och Mål
Syftet med rapporten är att skapa en översiktlig bild av hur stort genomslag
lagändringen gällande attefallshus har haft i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg
och Stor-Malmö, samt se vilka effekter detta kan tänkas ha på tillgången av
nya bostäder. Syftet är även att utforma ett attefallshus enligt en rad lagförda
krav.
Mål för rapporten:
•

Undersöka hur många anmälningar om att uppföra attefallshus som
inkommit till byggnadsnämnder i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg
och Stor-Malmö.

•

Jämföra utvalda delar av marknadsaktörers utbud av attefallshus med
särskilt fokus på byggnadernas utformning.

•

Utforma ett attefallshus inspirerat av Vitruvius principer för god
arkitektur och som uppfyller kraven i PBL, PBF, BBR och EKS.

•

Ta fram de handlingar som krävs vid en anmälan att uppföra ett
attefallshus på fastigheten Kajutan 7 i Växjö, med förhoppningen att
få startbesked.

1.3 Avgränsningar
Rapporten undersöker attefallshus avsedda som komplementbostadshus i
och utanför detaljplanelagt område. Attefallshus avsedda för andra ändamål,
exempelvis garage, kommer ej att undersökas.
I rapporten genomförs en kvantitativ undersökning av inkomna anmälningar
om att uppföra attefallshus till byggnadsnämder i Stor-Stockholm, StorGöteborg och Stor-Malmö. Undersökningen genomförs ej i kommuner
utanför de tre storstadsregionerna.
En undersökning görs av marknadsaktörers utbud av attefallshus.
Attefallshus AB, Tre Fort Modul AB, Wrongarp AB, Sommarnöjen och
JABO ingår i undersökningen. Undersökningen omfattar ej samtliga
marknadsaktörer, ej heller ett fullständiga utbud. Endast en husmodell per
marknadsaktör kommer behandlas i undersökningen.
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Vid utformningen av attefallshuset prioriteras sunda och miljövänligt
hållbara byggmaterial framför andra alternativ. En redogörelse av samtliga
byggmaterial eller byggnadsdelar kommer ej att genomföras i rapporten.
Social hållbarhet i relation till rådande situation på bostadsmarknaden
kommer diskuteras i rapporten, men någon djupare studie i ämnet kommer ej
att genomföras.
Ekonomiska aspekter kommer ej beaktas vid utformningen av attefallshuset.
Utformning och materialval kommer dock att ske inom kostnadsramar som
anses vara rimliga.

1.4 Förtydliganden
Om inget annat anges i rapporten syftar ordet attefallshus till en
komplementbyggnad avsedd som komplementbostadshus.
När Svensk Standard anges i rapporten avses SS 91 42 21:2006 och/eller SS
91 42 22:2006.
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2. Teori
Kapitlet inleds med att ge en översikt av situationen på den svenska
bostadsmarknaden. Därefter ges en presentation av instanser och
myndigheter som verkar på nationell och kommunal nivå i frågor som rör
byggande och boende. Vidare redovisas de regelverk som gäller vid
utformning och uppförande av attefallshus. Begreppet tillgänglighet
behandlas i ett eget kapitel. Vitruvius tre principer för god arkitektur
undersöks. Hållbarhetsperspektivet undersöks i kapitlet Miljövänligt
hållbara material.

2.1 Bostadsmarknad i obalans
Bostadsbrist är inget nytt fenomen. I mitten av 1900-talet var Sverige ett
trångbott land med få bostäder, särskilt markant var trångboddheten i
storstäderna. Bostadsbristen uppstod som ett led av kraftig urbanisering i
kobination med ett lågt bostadsbyggande. Under rekordåren, 1961-1975,
vidtogs omfattande åtgärder för att bekämpa bostadsbristen. Åtgärdena gick
under namnet miljonprogrammet och pågick perioden 1965-1974. Målet
med miljonprogrammet var att bygga 100 000 nya bostäder per år i 10 år
framåt. Miljonprogrammet pågick i hela riket, medan 35 procent av allt
byggande skedde i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö
(Hall och Vidén 2005). Efter år 1975 sjönk bostadsbyggandet drastiskt, se
Figur 1.

Figur 1. Antal färdigställda bostäder i Sverige 1960-2010. Värden anges i tusental. Källa: SCB.

Sverige står återigen, år 2015, inför problemet med ökad urbanisering och
ett bostadsbyggande som inte hinner med i samhällsutvecklingen. Detta
leder i sin tur till en stigande prisutveckling på bostadsmarknaden, se Figur 2
och Figur 3.
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Figur 2. Prisutveckling för bostadsrätter i hela riket, 1996-2014. Källa: Svensk Mäklarstatistik AB.

Figur 3. Prisutveckling på bostadsrätter i storstadsregionerna, 2005-2014. Källa: Svensk
Mäklarstatistik AB.
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Resultatet av Boverkets Bostadsmarknadsenkät visar att många kommuner,
däribland kommuner i storstadsregionerna och i högskolekommuner, präglas
av ett underskott av tillgängliga bostäder (Boverket 2014), se Figur 4.

Figur 4. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden totalt sett i kommunen, år 2014.
Källa: Bostadsmarknadsenkäten, Boverket. Illustration: Anna Andersson, Boverket.

2.2 Statliga instanser och gällande regelverk
I nedanstående kapitel berörs Lagrådet, Boverket, Boverkets byggregler,
Boverkets konstruktionsstandard och eurokoder, plan- och bygglagen samt
plan- och byggförordningen.

2.2.1 Lagrådet
Lagrådet är ett statligt organ som har i uppgift att på regeringens eller
riksdagsutskottens begäran granska och yttra sig över viktigare lagförslag
innan en proposition överlämnas till riksdagen. Lagrådets yttrande återges i
propositionen. Lagrådets granskning ska det bland annat undersöka hur
lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen, hur
föreskrifter förhåller sig till varandra samt vilka problem som kan uppstå vid
lagförslagets tillämpning.
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Lagrådets yttrande till remissen Nya åtgärder som kan genomföras utan
krav på bygglov (Socialdepartementet 2014) konstaterar att “remissens
lagförslag i vissa delar är behäftade med allvarliga brister i sak”.
Utredningsförslagen som remissen bygger på anses inte vara tillräckligt
utredda och Lagrådet pekar på konsekvenserna som den korta remisstiden
medför. På förslaget att låta åtgärder gå i strid med detaljplanen och att
ersätta bygglovsplikten med en anmälningsskyldighet, yttrar sig Lagrådet att
sådana förändringar “inte kan anses medföra någon nämnvärd förenkling av
byggprocessen för byggherren” och avstyrker sammanfattningsvis
lagförslaget på samtliga punkter.

2.2.2 Boverket
Enligt (SFS 2012:546, 1 §) är Boverket en förvaltningsmyndighet för frågor
om byggd miljö, hushållning av mark- och vattenområden, fysisk planering,
byggande och förvaltning av bebyggelse, samt boende och
bostadsfinansiering (Socialdepartementet 2012).
Boverket ska verka för en ökad kunskap hos kommuner, statliga
myndigheter och andra berörda. I uppdraget ingår framställandet av
föreskrifter, samt vägledningar och allmänna råd. Myndigheten ansvarar för
tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och
bygglagstiftningen. Boverket bistår regeringen med att utreda och analysera
frågor inom sitt verksamhetsområde.
Boverket har ett samlat ansvar för funktionshinder-, miljö- och hälsofrågor
med anknytning till byggd miljö och boende.

2.2.3 Boverkets byggregler
Boverkets byggregler, BBR, är en författning av föreskrifter och allmänna
råd till plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF.
BBR gäller vid uppförandet och ändringar av en byggnad. I BBR finns åtta
huvudavsnitt med föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet,
bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och
miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. BBR
uppdateras kontinuerligt med ändringsförfattningar i paragrafer, avsnitt eller
delar (Boverket 2011).

2.2.4 Boverkets konstruktionsstandard & eurokoder
Boverkets konstruktionsstandard, EKS, är verkställighetsföreskrifter som
används vid projektering och uppförande av ett byggnadsverk. Standarderna
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ska bland annat säkra att byggnadsverket inte rasar eller utsätts för
oacceptabla deformationer. Eurokoder består av standarder för
dimensionering av bärverk i byggnadsverk. Varje eurokod har ett par
valbara parametrar som är relevanta för olika länder. Genom nationella val
införs eurokoder successivt i EKS. En anpassning av de svenska
konstruktionsstandarderna till eurokoder möjliggör ökad konkurrens för
export- och tjänsteföretag på den internationella marknaden.

2.2.5 Plan- och bygglagen & plan- och byggförordningen
I plan- och bygglagen, PBL, finns de bestämmelser som gäller för
planläggning av mark och vatten samt om byggande. Syftet med
bestämmelserna är att främja samhällsutveckling, med hänsyn till den
enskilda människans frihet, samt bidra med goda sociala
levnadsförhållanden. Plan- och bygglagen ska även främja en god och
hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande
generationer (SFS 2010:900, 1 kap 1 §). I PBL anges även de bestämmelser
som gäller vid planläggning av åtgärder i områden med särskilt värdefulla
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.
I plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om innehåll och
definitioner, planer och områdesbestämmelser, krav på byggnadsverk, lov
och anmälan m.m. (SFS 2011:338, 1 kap 1 §).

2.3 Swedish Standards Institute
Swedish Standards Institute, SIS, är ett av Sveriges standardiseringsförbund
som är specialiserade på nationella och internationella standarder.
Dotterbolaget SIS Förlag AB tar fram och säljer både standarder och
handböcker till näringslivet. SIS har som syfte att främja standardisering i
Sverige, de vill verka för användningen av standarder och genom samverkan
effektivisera standardiseringen.
Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, insåg att
standarder är en förutsättning för effektivisering av tillverkning och handel.
År 1922 bildades Svenska Industrins Standardiseringskommission och ett år
senare, år 1923, skapades de första svenska standarderna. Standarderna
trycktes i A4-format och visar på ett lyckat standardiseringsarbete som
resulterat i att vi i dag tar för givet att A4- eller A5-papper passar de flesta
skrivare, kuvert, pärmar och mappar (Swedish Standards Institute 2015).
Goda arbetsvillkor är en viktig egenskap i en bostad. Inte minst i ett kök.
Det kan handla om lämpliga mått på arbets- och räckhöjder, fria ytor vid
arbetsplatser, dörrar och matplats samt bra belysning. Andra viktiga
egenskaper i ett kök är arbetsplats och förvaringsutrymmen, det uppnås
genom god planering och utformning (Thiberg 2007, sid. 23-33).
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SS 91 42 22:2006 Byggnadsutformning - Bostäder - Funktionsplanering och
SS 91 42 21:2006 Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått är
exempel på två standarder som SIS erbjuder.

2.4 Tillgänglighet
Beroende på sammanhang kan tillgänglighetsbegreppet syfta till olika typer
av tillgänglighet inom olika områden. I den här rapporten syftar begreppet
tillgänglighet till den fysiska tillgängligheten i en bostad. Tillgänglighet är
ett måste vid nybyggnation, men vid uppförandet av äldre byggnadsverk
togs inte samma hänsyn till personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Det anses svårare att tillgänglighetsanpassa ett äldre
byggnadsverk vid ombyggnation eller renoveringar. Kulturhistoriska och
arkitektoniska värden riskerar att gå förlorade vid tillgänglighetsanpassning
som genomförs utan erforderlig planering eller omsorgsfullt utförande.
När riksdagen antog propositionen Från patient till medborgare – en
nationell handlingsplan för handikappolitiken (Socialdepartementet 2000)
tog arbetet fart att öka tillgängligheten i byggd miljö. Propositionen värnar
om att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, skapar ett
tillgängligt samhälle, samt förbättrar bemötandet gentemot personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
En bostad måste i dag vara tillgänglig och användbar både för personer med
full rörlighet och personer med olika former av nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Det finns regler om tillgänglighet för att möjliggöra att
alla människor ska kunna delta i samhället på lika villkor. De regelverk som
gäller vid frågor om tillgänglighet är FN-konventionen, PBL, PBF, BBR,
SIS, Enkelt avhjälpta hinder (HIN), och Tillgänglighet på allmänna platser
(ALM) (Boverket 2015c).

2.5 Friggebod – Föregångare till attefallshuset
Före 1980-talet krävdes bygglov vid uppförande av minsta lilla byggnad.
Det bidrog till att rekordmånga bygglovsanmälningar skickades in till
landets stadsbyggnadskontor. Den 1 januari 1980 trädde en lagändring i
kraft som tillät husägare att uppföra komplementbyggnader på 10
kvadratmeter utan att ansöka om bygglov. Komplementbyggnaden fick
namnet friggebod, uppkallad efter Birgit Friggebo som var Sveriges
bostadsminister 1978-1982 och 1991. 28 år efter lagändringen, den 1 januari
2008, blev det tillåtet att bygga ytterligare 5 kvadratmeter större
komplementbyggnader, dvs. totalt 15 kvadratmeter utan bygglov (Wrede
2008, sid. 9-10).
Vid ett bygge av en friggebod ska hänsyn tas till placering på tomt. Minsta
tillåtna avstånd till tomtgräns är 4,5 meter från friggebod. Det är tillåtet att
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uppföra en friggebod närmare tomtgränsen om grannen godkänner det. Är
friggeboden större än 10 kvadratmeter måste avståndet vara minst 4 meter
till annan byggnad. Friggeboden får max vara 3 meter hög och då räknas
från genomsnittlig markhöjd till taknock. Det är tillåtet att bygga altan och
staket till friggeboden (Wrede 2008, sid. 113-117).
Krantz och Gärskog (2009) skrev examensarbetet En friggebod som
fullvärdig bostad vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Deras resultat visar
att det, i en friggebod, är möjligt att få plats med samtliga funktioner som ett
boende kräver. Utformningen tillgodoser några, men inte samtliga
betjäningsareor som anges i Svensk Standard, se Figur 5.

Figur 5. En friggebod som fullvärdig bostad - slutgiltig planlösning

2.6 Attefallshus
Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller
komplementbostadshus på max 25 kvadratmeter. I PBL redogörs de regler
som gäller vid uppförande av ett attefallshus.
Vid uppförande av ett attefallshus ska hänsyn tas till placering på tomt.
Minsta kravet till tomtgräns är 4,5 meter från attefallshuset. Det är tillåtet att
uppföra ett attefallshus närmare tomtgränsen med berörda grannars
godkännande. Ett attefallshus ska, enligt Isitt och Wrede (2014), placeras
minst 8 meter från annan byggnad och maxhöjden är 4 meter från
genomsnittlig markhöjd till taknock. Det är tillåtet att bygga källare till
attefallshuset om marken tillåter. Det är även tillåtet att bygga skärmtak,
altan och staket till attefallshuset (Isitt & Wrede 2014, sid 7-10).
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En skriftlig anmälan om att uppföra ett attefallshus skickas till
byggnadsnämnden. Tillsammans med anmälan ska den sökande bifoga
bygghandlingar och beskrivningar som visar att kraven i plan- och
bygglagen uppfylls. I den skriftliga anmälan ska den sökande tydligt skriva
vad attefallshuset är tänkt att användas till (Boverket 2015a).

2.7 Vitruvius principer för god arkitektur
Marcus Vitruvius Pollio sägs ha varit en romersk arkitekt som föddes i
början av 80-talet f.Kr. Vitruvius är mest känd för sina tio böcker om
arkitektur och byggnadskonst, De architectura, som anses tillhöra de äldsta
bevarade skrifterna om arkitektur (Patterson 1997). Böckerna kan ses som
en handbok vid byggnation av ett byggnadsverk, exempelvis en mur, ett hus
eller en hel stad (Vitruvius, Dalgren & Mårtelius 2009, sid. 11-16). God
arkitektur utgår, enligt Vitruvius, från följande tre principer:
Firmitas innebär att en struktur ska vara hållbar, stark och uthållig för att
användas i många årtionden.
Utilitas innebär att en struktur ska vara användbar för sitt syfte, flexibel för
att den ska vara användbar under många år och den ska kunna anpassas till
nya behov hos användaren.
Venustas innebär att en struktur ska vara behaglig att se på, användas och
vistas i.
Vitruvius principer och idéer har haft stor påverkan inom arkitektur ända in i
nutid (Sundblad 2005). Dessa tre principer hör ihop och illustreras i Figur 6.

Figur 6. Vitruvius triangel illustrerar principerna Utilitas, firmitas och vensutas.
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2.8 Miljövänligt byggande
Miljövänligt byggande karaktäriseras av ett helhetsperspektiv på miljö-,
energi- och hälsofrågor. Byggnadsverket ska uppföras med miljövänligt
hållbara byggmaterial och bör vara byggt med energieffektivitet samt låg
miljöpåverkan i fokus. Byggmaterialen ska bidra till att en giftfri
inomhusmiljö skapas. Genom att undvika användningen av plaster och
limmer, som innehåller och emitterar hälsovådliga kemikalier (ex.
formaldehyd, polyuretan, ftalater) till den omgivande luften, kan det här
målet uppnås. Vid uppförandet av byggnadsverket ska uppkomsten av fukt
och mögel samt förekomsten av radon undvikas.

2.9 Miljövänligt hållbara material
Vid ett bygge används flertalet byggmaterial som framställts med olika
metoder. Med miljövänligt hållbara material avses här byggmaterial som vid
tillverkning och transport har en låg resursförbrukning och som framställs
utan miljö- eller hälsovådliga kemikalier. Det finns en mängd miljövänliga
och sunda byggmaterial på marknaden. Dessa förses ofta med någon form av
miljömärkning. I Sverige används miljömärkningarna Svanen och EUblomman.
Svanenmärket är den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna.
EU-blomman är gemensam för EU-länderna. Miljömärkningarna fungerar i
princip på samma sätt. Gemensamt för båda är att bedömningskriterierna för
en produkt är framtagna ur ett livscykelperspektiv, LCA, av engelskans Life
Cycle Assessment. LCA är en av flera metoder att bedöma en produkts
miljöpåverkan från råvara till avfall. Metoden används i forskningen, i allt
större utsträckning, till följd av en ökad oro över hur människans aktiviteter
påverkar miljön (Rossi, Marique & Reiter 2012). För skogshållning och
miljöcertifiering av träbaserade produkter används märket för ansvarsfullt
skogsbruk, Forest Stewardship Council, FSC, samt märket för främjandet av
uthålligt skogsbruk, Programme for the Endorsement of Forest
Certification, PEFC.
Tre miljöbedömningssystem som är vanliga att använda i Sverige är
BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Detta är databaser med
byggprodukter som bedömts på sitt ämnesinnehåll efter bestämda
egenskapskriterier. Miljöbedömningssystemen används som verktyg för
entreprenörer och byggherrar vid projekteringen av ett bygge.
Organisationen Jordens Vänner nominerade FSC till Greenwashpriset 2015
med motiveringen att FSC ”konsekvent ger dispens för användning av gifter
i skogsbruket” och ”att destruktivt kalhygge tillåts och framställs som en
hållbar metod” (Jordens Vänner 2015). Svenska FCS svarade på
nomineringen till Greenwashpriset 2015 i ett pressmeddelande att ”Jordens
Vänner vilseleder allmänhet och konsumenter” och att det ”i nomineringen
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finns en rad påståenden om FSC som inte stämmer”. I pressmeddelandet
försvarar sig FSC genom att påvisa faktiska förhållanden i sak (FSC 2015).
Greenwashing syftar till den PR-verksamhet och marknadsföring som
överdriver eller felaktigt framhåller miljöfördelarna med en produkt, tjänst,
policy eller verksamhetsutövning. Ordet greenwashing myntades år 1987 av
miljöaktivisten Jay Westerveld, men fenomenet förekom redan i mitten av
1960-talet (Myers 2015).
Miljöbedömningssystemen är heller inte helt utan kritik.
Byggmaterialindustriernas vd, Monica Björk, säger till tidningen
Miljöaktuellt ”Miljöbedömningarna av varor och produkter fokuserar
huvudsakligen på innehåll av kemikalier, men beaktar inte livslängd,
energieffektivitet, utsläpp från transporter eller möjlighet att återanvända
och återvinna. I ett livscykelperspektiv är den miljöbedömda produkten inte
alltid den mest hållbara.” (Hellberg 2015).

2.9.1 Golvmaterial
De byggmaterial som presenteras i det här och nästkommande kapitel
kommer i första hand att ingå i det attefallshus som utformas i rapporten.
Ett linoleumgolv tillverkas med trä-, kork- eller kalkstensmjöl som binds
samman med linolja. Linoleumblandningen appliceras sedan på en juteväv
och härdas. Linoleum är känsligt för fukt, men har ett slitstarkt ytskikt och
verkar fotstegsdämpande. Ett linoleumgolv avger en mindre mängd skadliga
emissioner än ett plastgolv tillverkat av PVC eller polyuretan (Bokalders &
Block 2009, sid. 77-80).
I våtutrymmen bör ett mineraliskt baserat golv läggas för att minimera
risken att fuktskada uppstår. Det är rekommenderat att använda
klinkerplattor till golv i våtutrymmen, medan kakel är bättre lämpat till
beklädnad av väggar. Klinkerns egenskaper gör det slitstarkt och
vattentåligt. Materialen framställs av olika sorters lera som formas och
bränns tills leran sintrar. Vid bränningen av kakel och klinker krävs
temperaturer på 900-1400 grader °C. Energiåtgången vid bränning av
klinker uppgår enligt uppgift till 80 kWh/m2. Vid bränning av kakel uppgår
energianvändningen till 5,8 kWh/m2 (Larsson & Larsson 2011, sid. 16).

2.9.2 Fasadmaterial
Värmebehandlat trä är ett miljövänligt alternativ till kemiskt
tryckimpregnerat trä och importerat ädelträ. ThermoWood® är den mest
etablerade produkten på den nordiska marknaden. Den patenterade tekniken
utvecklades ursprungligen i Finland. Teknologiska forskningscentralen VTT
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AB har i samarbete med de finska skogsindustrierna implementerat tekniken
på produktionsnivå (Finnforest 2015).
I tillverkningsprocessen värmebehandlas gran- eller tallvirke i omgångar
med upphettad vattenånga till 165-215°C. Hela processen tar 2-3 dygn.
Virket får en mörkare färg av värmebehandlingen, jämförbar med den hos
tropiska träslag, se Figur 7. Värmebehandlat trä har bra motståndskraft mot
röta och svampangrepp och klassas som ett mycket formstabilt byggmaterial
med låg sprickbildning. Däremot blir materialet sprödare än vanligt virke
och kräver därför varsam hantering. Materialet kan målas eller behandlas
med olja för att bevara den mörka färgen. Materialet får snabbt en silvergrå
nyans om det lämnas obehandlat och utsätts för solens UV-strålning
(Tomak, Ustaomer, Yildiz & Pesman 2014). ThermoWood® är
Svanenmärkt.

Figur 7. Till vänster obehandlat trä. Till höger värmebehandlat trä. Källa: NWP.

2.9.3 Isoleringsmaterial
Isoleringsmaterial delas in i tre grupper; växtbaserade, mineraliskt baserade
och plastbaserade. De idag mest använda isoleringsmaterialen är glasull,
stenull och cellplast. Mineralull har ett lambda-värde på 0,033-0,045
W/(m·K). Lambda-värdet för cellplast är 0,036-0,040 W/(m·K). Dessa
värden är jämförbara med växtbaserade isoleringsmaterial, exempelvis
linfiber 0,038-0,040 W/(m·K) eller cellulosafiber 0,038-0,043 W/(m·K). Ett
lägre lamda-värde innebär sämre värmekonduktivitet och bättre
isoleringsförmåga. De värden som redovisas här är schablonvärden. Värdena
kan variera något mellan olika tillverkares produkter.
Produkten IsoTimber är ett självbärande väggsystem som består av
isolerande byggblock helt i trä, se Figur 8. Byggblocken, som fixeras med
plywoodskivor, är sammansatta av flera plankor med utsågade spår. Detta
medför att den isolerande förmågan ökar samtidigt som byggblockens vikt
minskar. En vägg uppbyggd av IsoTimber behöver inte förses med fuktspärr
då träets egenskaper gör väggen diffussionsöppen. Enligt Östberg (2012)
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blir en vägg uppbyggd av IsoTimber inte per definition hållbar, men om den
förnyelsebara råvaran hämtas från ett miljöcertifierat skogsbruk och sett till
hur förädlingsprocessen går till uppstår vinster i form av minskade utsläpp
av växthusgaser.

Figur 8. (Fotografi) Isotimber. Källa: Miljöaktuellt.

2.9.4 Tekniska installationer och försörjningssystem
Ett byggnadsverk avsett som bostadshus ska kunna försörjas med el och
värme, ha rinnande vatten och avlopp, ventilation, samt ska kunna hantera
hushållssopor. Kraven ska även tillgodoses vid uppförandet av ett
attefallshus. Om fjärrvärmecentral finns i befintlig byggnad kan värme- och
vattenförsörjning anslutas till befintliga installationer. Ventilationen bör
bestå av ett FTX-system som effektivt återvinner energi i frånluften. Ett
FTX-system ger en bra luftkvalitet och termisk komfort, men kan skapa
störande ljud om systemet saknar ljuddämpning (Sikander & Ruud 2011).
Allt avlopp som produceras kan ledas till befintligt ledningsnät. Med
snålspolande utrustning kan vattenförbrukningen minska. Alternativt kan en
förbränningstoalett eller en mulltoalett installeras i byggnaden om annan
avloppshantering saknas.
Något som ofta glöms bort är att människans livsstil är avgörande för den
mängd energi som förbrukas. Om människan aktivt ändrar sina
levnadsvanor kan energiförbrukningen minska.

2.9.5 Taktäckningsmaterial
I kategorin gröna tak ingår gräs-, sedum- och örttak.Även s.k. biotoptak har
börjat dyka upp på marknaden. Gröna tak har flera fördelar. De har en god
bullerdämpande effekt, växterna renar luften samt avger syre och binder

16
Abdula & Oksman

regnvatten vilket avlastar dagvattensystemet. Gröna tak har en
temperaturutjämnande effekt på inomhusklimatet vilket reducerar
energiförbrukningen (Veg Tech 2015).
Grästak är mellan 12-15 cm tjocka, örttak är cirka 9 cm tjocka och ett
sedumtak kan vara så tunt som 6 cm med dräneringslager inkluderat. I
vattenmättat skick väger ett grästak 120-150 kg/m2, ett örttak väger 110-120
kg/m2 och ett sedumtak väger 40-50 kg/m2. Tätskiktet under ett grönt tak
består av polyeten, polypropen, syntetiskt gummi eller plastomerasfalt.
Enligt tyska Ökotest är plastomerasfalt, sett till ekologisk synpunkt, det
bästa alternativet för ett tätskikt. Ett sedumtak bör anläggas med en minsta
lutning på 7-10 grader för att undvika att växterna skadas av stillastående
vatten (Bokalders & Block 2009, sid. 64-65).

2.9.6 Fönster
Ett fönsters främsta funktion är att skapa kontakt mellan ute och inne.
Fönstret släpper in välbehövligt solljus och skapar utsikt. Ur energisynpunkt
är fönstret ofta en byggnads svagaste länk. Fönstret läcker värme och Uvärdet är ofta högre än väggen det sitter i. Tidigare var det normalt med
fönster med U-värden runt 5-6 W/m2K. I dag är detta värde nere på 1,0
W/m2K eller lägre. Ju fler glas ett fönster har desto lägre U-värde. Glasen
kan behandlas med ett lågemissionskikt och mellanrummet mellan
glasytorna kan fyllas med exempelvis argongas för att ytterligare minska Uvärdet. Utvecklingen har snabbt gått framåt och i dag produceras energisnåla
fönster med mycket låga U-värden (Bokalders & Block 2009, sid. 196-200).
Det sker omfattande forskning inom området och det experimenteras med
olika lösningar som ska förbättra glasets egenskaper.
Glasforskningsinstitutet, Glafo, arbetar med att utveckla nya tekniker för
glasframställning. En innovation som Glafo kallar Transparent Intelligens
omfattar s.k. smarta fönster med multitouch-funktioner, solskydd,
transparenta solceller och lastbärande glaskonstruktioner (Glafo 2015).
Dörr- och fönstertillverkaren Inwido arbetar med en innovativ prototyp av
ett sexglasfönster med kompositram och supertunna glas. Målet med
prototypen är att utveckla ett mycket isolerande fönster med låg vikt.
Prototypen ställdes ut på temadagen Smart Housing för unga som hölls på
Högskolan i Jönköping den 3 mars 2015.
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3. Metod och genomförande
Kapitlet innehåller vald metod för arbetet samt genomförande av en
kvantitativ enkätundersökning och en komparativ undersökning.
Genomförande för framtagning av bygghandlingar redogörs.

3.1.Metod för kvantitativ enkätundersökning
En kvantitativ enkätundersökning utformades med fem frågor för
besvarande. Undersökningen besvarar omfattningen av beviljade och nekade
startbesked för byggande av attefallshus. Undersökningen ska även besvara
vilka vanliga orsaker som ligger bakom nekade startbesked, samt om
byggnadsnämnderna ställer särskilda krav utöver de som anges i
regelverken. Enkätundersökningen bifogas i Bilaga 1.

3.2 Genomförande av kvantitativ enkätundersökning
Enkätundersökningen skickades ut med epost, den 7 och 8 april 2015, till
samtliga byggnadsnämnder, totalt 51 stycken, i regionerna Stor-Stockholm,
Stor-Göteborg och Stor-Malmö, se Bilaga 2.
Om svar ej mottagits inom fyra veckor skickades en påminnelse att besvara
undersökningen. Påminnelsen gjordes antingen via telefonsamtal eller nytt
utskick. Inkomna svar redovisas i text och sammanställs numeriskt i
tabellform.

3.3 Metod för komparativ undersökning
En komparativ undersökning genomförs av marknadsaktörers utbud av
attefallshus. Attefallshusen analyseras och jämförs på punkterna:
byggnadsarea, utvändiga mått, nockhöjd, taklutning, antal ytterdörrar, antal
fönster, om husen har loft och/eller altan, grundläggningsmetod och kostnad.
Resultatet av den komparativa undersökningen utgör underlag för
utformning av det attefallshus som tas fram i rapporten.

3.4 Genomförande av komparativ undersökning
En inledande kartläggning av marknadsaktörer som bedriver verksamhet i
Sverige genomfördes. Ett representativt urval gjordes bland dem som
marknadsför, tillverkar eller levererar attefallshus till kund. Fem
marknadsaktörer kom att ingå i undersökningen. Ännu ett urval gjordes i
utbudet av attefallshus. Fem husmodeller kom att ingå i undersökningen.
Analys av uppgifterna sammaställdes i text, och har redovisats i tabellform.
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3.5 Genomförande av projektering och utformning
I projekteringsskedet upprättades ett lokalprogram för attefallshuset.
Lokalprogrammets innehåll redovisar lokalanvändning, lokalbehov,
dimensionering av areor, inredning och utrustning.
Attefallshuset ska användas som bostad för en person. De funktioner som
bör tillgodoses i en bostad redovisas i SS 91 42 22:2006, exempelvis entré
med förvaring, matlagning, sömn och personhygien. Vid dimensioneringen
av invändiga mått och areor följs SS 91 42 21:2006 och BBR beträffande
tillgänglighet och god funktionsplanering. Inredning och utrustning valdes ut
efter fastställda behov (Swedish Standards Institute 2006a & 2006b).
När lokalprogrammet för attefallshuset upprättades påbörjades arbetet med
att utforma en fungerande planlösningar som uppfyller lokalprogrammet. Ett
planlösningsförslag valdes ut som det slutgiltiga.
De bygghandlingar som togs fram är plan-, fasad- och sektionsritningar i
skala 1:100, och en situationsplan i skala 1:500. Bygghandlingarna ritades i
AutoCAD Architecture 2015.
Vid en anmälan om att uppföra ett attefallshus krävs att bygghandlingar och
en ifylld teknisk beskrivning bifogas (Mittbygge 2014). De här handlingarna
skickades till byggnadsnämnden i Växjö för handläggning. Eventuella
ändringar och kompletteringar genomfördes efter återkoppling med
bygglovshandläggare.
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4. Resultat
Kapitlet redovisar resultat av genomförd kvantitativ enkätundersökning,
resultat av den komparativa undersökningen och resultat av projektering och
utformning.

4.1 Kvantitativ enkätundersökning
Av de 51 byggnadsnämnder som kontaktats för undersökningen har 32
besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent.
I kapitlen nedan redovisas resultat för Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och
Stor-Malmö.

4.1.1 Stor-Stockholm
Sedan den 2 juni 2014 har sammanlagt 139 st anmälningar om att uppföra
komplementbostadshus inkommit till byggnadsnämnderna i Stor-Stockholm.
En sammanställning av de inkomna svaren visar att antalet anmälningar är
relativt jämnt fördelade över de olika kommunerna. Huddinge sticker ut med
72 st anmälningar, vilket vid återkoppling uppges vara korrekt. I Salem och
Österåker har ingen anmälan inkommit, se Figur 9.
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Figur 9. Antal inkomna anmälningar till byggnadsnämnder i Stor-Stockholm.

Drygt en tredjedel av de inkomna anmälningarna, sammanlagt 49 st, har fått
startbesked. I Sigtuna har samtliga ärenden fått startbesked, medan det i
resterande kommuner förekommer så kallade öppna ärenden som fortfarande
handläggs. Öppna ärenden kan kräva kompletteringar från sökande. Några
ärenden räknas som avslutade då anmälan dragits tillbaka, se Figur 10.
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Figur 10. Antal startbesked i relation till antal anmälningar om att uppföra attefallshus i StorStockholm.

4.1.2 Stor-Göteborg
Byggnadnämnderna i Stor-Göteborg har mottagit sammanlagt 72 st
anmälningar, vilket är lika många som i Huddinge kommun. Av de inkomna
svaren framgår att Ale, Göteborg och Kungsbacka mottagit flest
anmälningar. Resterande kommuner har mottagit sju eller färre, se Figur 11.
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Figur 11. Antal inkomna anmälningar till byggnadsnämnder i Stor-Göteborg.

Resultatet från Stor-Göteborg visar att 50 av 72 st ärenden fått startbesked.
Bortsett från Göteborg, Kungsbacka och Öckerö så har
byggnadnadsnämderna gett samtliga ärenden startbesked, se Figur 12.
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Figur 12. Antal startbesked i relation till antal anmälningar om att uppföra attefallshus i StorGöteborg.

4.1.3 Stor-Malmö
I Stor-Malmö har byggnadsnämnderna mottagit sammanlagt 18 st
anmälningar. Eslöv och Vellinge är de kommuner med flest antal inkomna
anmälningar, totalt 14 st. De resterande 4 anmälningarna har inkommit till
byggnadsnämnderna i Svedala och Trelleborg. I övriga kommuner har ingen
anmälan gjorts, se Figur 13.
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Figur 13. Antal inkomna anmälningar till byggnadsnämnder i Stor-Malmö.

Resultatet visar att mer än hälften av samtliga anmälningar i Stor-Malmö har
fått startbesked, se Figur 14.
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Figur 14. Antal startbesked i relation till antal anmälningar om att uppföra attefallshus i Stor-Malmö.

4.1.4 Orsaker till att en anmälna nekas startbesked
Vanliga orsaker till nekade startbesked är, enligt byggnadsnämnderna, att
avstånd till tomtgräns inte respekteras och att berörda grannars medgivande
saknas. Startbesked ges vanligtvis inte vid uppförande av attefallshus i
kulturhistoriskt värdefulla områden. Andra orsaker är avsaknaden av
begärda kompletteringar och att tillgänglighetskraven inte uppfylls.

4.1.5 Särskilda krav
Byggnadsnämnderna anger att de ställer samma krav som ställs i PBL, PBF,
BBR och EKS. Stockholm, Lomma och Vellinge anger att särskilda krav
ställs om en anmälan avser uppförande av ett attefallshus i kulturhistoriskt
värdfulla områden. Mölndal kräver en anslutningsavgift för VA.

4.1.6 Öppna svar
Enstaka byggnadsnämnder angav uppgifter utöver de som eftersöktes i
undersökningen. I flera kommuner anger byggnadsnämnderna att det
inkommit ett antal ärenden som rör komplementbyggnader, men att få eller
inga av dessa avser komplementbostadshus. Byggnadsnämnden i Österåker
anger att de fått 90 stycken anmälningar att uppföra komplementbyggnader,
men ingen av dessa avser komplementbostadshus. Anmälningarna rör
istället garage, gäststugor, växthus, bastu, carport, uthus, förråd osv.
Liknande omständigheter råder även i Ekerö som tagit emot 46 stycken
anmälningar, Göteborg 123 stycken och Lund 47 stycken.
Sundbyberg ger kommenteraren ”Vi är väldigt förskonade av dessa hus i
Sundbyberg”. Vid återkoppling med Sundbyberg förklaras att kommentaren
i första hand syftar till den arbetsböda som åläggs byggnadsnämnderna i
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samband med en ökad mängd ärenden som ska handläggas. Processen vid en
anmälan är nästan den samma som vid en bygglovsprövning.
Stockholm kommenterar att de fått in ganska få ärenden i förhållande till sin
storlek, med förklaringen att villatomterna är små och att byggnadsnämnden
av kulturhistoriska skäl tagit bort möjligheten att uppföra attefallshus för 30
av kommunens 100 stadsdelar.

4.2 Komparativ undersökning
Vid granskning av marknadsaktörers utbud av komplementbostadshus
jämförs likheter och olikheter gällande byggnadsarea (BYA), utvändiga
mått, nockhöjd, taklutning, antal ytterdörrar, antal fönster, om huset har loft
och/eller levereras med altan, grundläggningsmetod och kostnad.
Husmodellen 25 kvadrat Louise marknadsförs av Attefallshus AB och säljs i
standardutförande till en kostnad av 299 995 kr. Huset leveras
färdigmonterat och har en BYA på 25 kvm. Yttermåtten är 7150×3500 mm.
Nockhöjden är 3350 mm och taklutningen är 35 grader. Huset är utformat
med loft och levereras med tillhörande altan. Huset har 2 st ytterdörrar och
10 st fönster. Uppgift om grundläggningsmetod för 25 kvadrat Louise
saknas, se Figur 15.

Figur 15. Illustration av husmodellen 25 kvadrat Louise. Källa: Attefallshus AB (Redigerad).

Husmodellen 25 Kvadrat Tradition marknadsförs av Tre Fort Modul AB och
säljs till en kostnad av 400 000 kr. Huset leveras färdigmonterat. Husets
BYA är 25 kvm, och har yttermåtten 4680×5340 mm. Nockhöjden är 4000
mm, vilket gör huset till undersökningens högsta. Taklutningen är 27 grader.
Huset är utformat med loft och kan vid önskemål levereras med tillhörande
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altan. Husmodellen har 2 st ytterdörrar och 9 st fönster. Rekommenderad
grundläggningsmetod för 25 Kvadrat Tradition är balkar i mark eller
plintgrund, se Figur 16.

Figur 16. Illustration av husmodellen 25 Kvadrat Tradition. Källa: Tre Fort Modul AB.

Husmodellen Attefallshus Ljusterö marknadsförs av Wrongarp AB och säljs
till en kostnad av 349 000 kr. Huset leveras färdigmonterat. Husets BYA är
24,9 kvm, och har yttermåtten 6650×3750 mm. Nockhöjden är 3900 mm.
Uppgift om taklutning saknas. Huset är utformat med loft och levereras med
altan. Huset har 2 st ytterdörrar och 7 st fönster. Grundläggningsmetod för
Attefallshus Ljusterö är skruvpålar, se Figur 17.

Figur 17. Illustration av husmodellen Attefallshus Ljusterö. Källa: Wrongarp AB.

Husmodellen Modern & låg ℅ 25 marknadsförs av Sommarnöjen och säljs i
sitt grundutförande till en kostnad av 349 000 kr. Mängden tillval påverkar
priset. I normalutförande kostar huset cirka 485 000 kr, vilket är den högsta
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kostnaden av de husmodeller som jämförs. Även detta hus leveras
färdigmonterat. Husets BYA är 25 kvm, och har yttermåtten 6580×3800
mm. Nockhöjden är 3150 mm och taklutningen är 2 grader. Huset är
utformat utan loft och leveras med tillhörande altan. Huset har 1 st ytterdörr
och 6 st fönster. Grundläggningsmetod för Modern & låg ℅ 25 är
plintgrund, se Figur 18.

Figur 18. Illustration av husmodellen Modern & Låg c/o 25. Källa: Sommarnöjen.

Husmodellen Leva 25 marknadsförs av JABO och säljs till en kostnad av
95 025 kr, vilket är den lägsta kostnaden bland undersökta husmodeller. Till
skillnad från övriga hus i undersökningen levereras huset omonterat. Husets
BYA är 25 kvm, och har yttermåtten 5560×4496 mm. Nockhöjden är 3270
mm och taklutningen är 18 grader. Huset är utformat utan loft och levereras
med tillhörande altan som tillval. Huset har 1 st ytterdörr och 4 st fönster.
Grundläggningsmetod för Leva 25 är plintgrund, se Figur 19.

Figur 19. Illustration av husmodellen Leva 25. Källa: JABO.
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Gemensamt för de tre första husmodellerna är att de utformats med loft och
att de försetts med två stycken ytterdörrar. De två sista är har utformats utan
loft och de levereras med en ytterdörr istället för två. Husmodellen Modern
& låg ℅ 25 är det enda huset i undersökningen med pulpettak, övriga hus
har sadeltak. Samtliga husmodeller har en BYA på 25 kvm, bortsett från
Wrongarp AB som angivit BYA på 24,9 kvm. Husen levereras eller kan
levereras med altan som tillval, se Tabell 1.
Tabell 1. Jämförelse av marknadsaktörer och utbud av attefallshus.

Marknadsaktör

Attefallshus
AB

Tre Fort
Modul AB

Wrongarp
AB

Sommarnöjen

JABO

sommarnojen.se

jabo.se

attefalls.se

25kvadrathus.se

attefallshus.com

Modellnamn

25 kvadrat
Louise

25 Kvadrat
Tradition

Attefallshus
Ljusterö

Modern & låg c/o
25

Leva 25

Byggnadsarea
(kvm)

25.0

25.0

24.9

25.0

25.0

Yttermått
(mm)

7150×3500

5340×4680

6650×3750

6680×3800

5560×4496

Nockhöjd
(mm)

3350

4000

Uppgift saknas

3150

3270

Taklutning
(grader)

35

27

Uppgift saknas

2

18

Antal ytterdörrar
(st)

2

2

2

1

1

Antal fönster
(st)

10

9

7

6

4

Loft

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Altan

Ja

Tillval

Ja

Ja

Tillval

Grundläggning

Uppgift saknas

Balkar/Plintar

Skruvpålar

Plintar

Plintar

Kostnad
(kr)

299 995

400 000

349 000

349 000 - 485 000

95 025

monterad

monterad

monterad

monterad

omonterad

Hemsida

4.3 Projektering och utformning
I kapitlen nedan redovisas lokalprogram, resultat av utformning, framtagna
bygghandlingar samt 3D-illustrationer av byggnaden. Anmälan att uppföra
nybyggnation och tillhörande teknisk beskrivning redovisas.
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4.3.1 Lokalprogram
Lokalprogrammet anger rum och funktioner som ska uppfyllas vid
utformningen av attefallshuset. Inredning, utrustning, belysning och ytskikt
för samtliga rum i attefallshuset redovisas, se Tabell 2.
Tabell 2. Lokalprogram för attefallshuset.

Entré
1.9 kvm

Kök
4.9 kvm

WC/Dusch
3.2 kvm

Samvaro
8.0 kvm

Loft
3.6 kvm

Invändigt ytskikt
Klinkergolv

Linoleumgolv

Klinkergolv

Linoleumgolv

Linoleumgolv

Tapet på vägg

Tapet på vägg

Helkaklad vägg

Tapet på vägg

Tapet på vägg

Kakel vid
inredning
Fönster & dörrar
Ytterdörr m.
fönster

Fast golvfönster
(1900×500)

Öppningsbart
fönster
(500×500)

Fast fönster
(900×400)

Köksfönster
(900×300)

Låsningsbar
skjutdör infälld i
innervägg

Öppningsbart
glasparti
(2100×2000)

Belysning
Infälld LEDbelysning i tak

Infälld LEDbelysning i tak

Infälld LEDbelysning i tak

Infälld LEDbelysning i tak

Infälld LEDbelysning i tak

Takhängd lampa
Fast inredning
Hatthylla
(400×600)

Köksinredning
(1400×600)

Vägghängd dusch
m. draperi

Garderob
(600×600)

Städskåp
(600×600)

Kyl/frys (600×600)

Vägghängd
toalett

Loftstege

Elcentral på vägg

Ugn/spishäll m.
köksfläkt
(600×600)

Handfat med
spegelskåp

Infälld micro i skåp
Lös inredning
3-sits bäddsoffa

Låg säng
(900×2100)

Fotölj

Sängbord
(500×500)

Soffbord
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4.3.2 Utformning av planlösning
I projekteringsskeedet utformades några förslag på alternativa planlösningar,
se Figur 20. Förslagen valdes bort av olika anledningar, se Kapitel 6.5.2, till
förmån för planlösningen som visas i Figur 21.

b)

a)

Figur 20. Alternativ till planlösning. Där a) Alternativ 1 och b) Alternativ 2 (Entré- och loftplan).

4.3.3 Bygghandlingar
Framtagna bygghandlingar är plan-, fasad- och sektionsritningar, samt
situationsplan.
Entrén är placerad på husets ena kortsida och leder direkt in i köket.
WC/Dusch har försetts med en skjutdörr och är placerad i anslutning till
entrén och köket. Rummet för samvaro upptar största delen av huset, utsidan
nås via ett glasparti (säkerhetsglas enligt BBR 8:353) med skjutdörr. Huset
har utformats med ett loft som nås via en stege. Byggnadsarean är 24,8 kvm
och boarean är 18,4 kvm, se Figur 21.
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b)

a)

Figur 21. Planritning av attefallshuset där a) visar Entréplan och b) Loftplan.

På fasadritningarna visas huset i fyra väderstreck. Ritningarna visar den
utvändiga utformningen, se Figur 22. Entrétrappa, ytterdörr, fönsterstorlekar,
takets utformning och typ av fasadbeklädnad redovisas. Entrétrappan har
försetts med två trappsteg upp till viloplan. Trappstegen kan bytas mot en
ramp.

a)

b)

c)
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d)
Figur 22. Fasadritning av attefallshuset där a) visar Fasad mot söder, b) Fasad mot norr, c) Fasad
mot öster, och d) Fasad mot väster.

Fyra sektionsritningar tas fram för att synliggöra tak- och gavelsprång,
rumshöjd och fönsters bröstningshöjd m.m.Tak- repektive gavelsprången är
400 mm och 200 mm. Takhöjd i entré och badrum är 2,1 meter, vilket enligt
PBF (3:311) är lägsta tillåtna takhöjd. I övriga rum på entréplanet är
takhöjden högre än 2,4 meter. Loftets takhöjd är lägre än 1,9 meter och
räknas således inte in i byggnadens boyta. Nockhöjd från marknivå är 3.9
meter. På ritningarna framgår även att huset står på en öppen plintgrund, se
Figur 23.

a)

b)

c)

d)

Figur 23. Sektionsritning där a) visar Sektion A-A b) Sektion B-B c) Sektion C-C och d) Sektion D-D

Attefallshuset avses uppföras på fastigheten Kajutan 7, vilket framgår av
situationsplanen. Fastigheten är belägen i bostadsområdet Teleborg i Växjö.
Befintliga byggnader, tomtgränser, gator och marknivåer finns angivna på
situationsplanen. Där visas tänkt placering av attefallshuset. Huset placeras i
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fastighetens sydvästra hörn med 4,5 meter till närmsta tomtgräns. En ny
gångväg anläggs från gata fram till attefallshuset. Ett befintligt träd rives, se
Figur 24.

Figur 24. Del av situationsplan med placering av attefallshuset.

Fullständiga ritningar bifogas i Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5 och Bilaga 6.

4.3.4 Anmälan och teknisk beskrivning
Ärendet gäller en anmälan av byggnadstypen komplementbostadshus.
Ansökan avser en helt ny byggnad och de bifogade handlingarna är
nybyggnadskarta (tomtkarta), planritningar, sektion, teknisk beskrivning och
fasadritning.
I den tekniska beskrivningen uppges uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
samt avsedd fastighet för nybyggnation. Uppgift om grundläggningssätt och
typ av mark anges till plintar på morän. Material i bärande ytterväggar,
bjälklagskonstruktion och takkonstruktion samt taktäckning redogörs, se
Tabell 3.
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Tabell 3. Delar av den tekniska beskrivingen

Material i bärande ytterväggar
22 Träpanel
20 Luftspalt + spikläkt
242 IsoTimber Stående och liggande
2×12,5 Gips

Bjälklagskonstruktion
Blindbotten på plintar
22 Spånskiva
70 Träbalk + Cellulosaisolering
170 Bärlina + Cellulosaisolering
22 Plywood

Takkonstruktion

Taktäckning

1 Tätskikt
22 Råspont
220 Träregel + Cellolusaisolering
1 Fuktspärr
2×12,5 Gips

Sedumtak enligt Veg Techs anvisning

Brandskyddsbeskrivning, energibalansberäkning, takplan och
bullerskyddsbeskrivning har ej genomförts, därav anges svarsalternativ nej i
den tekniska beskrivningen.
Komplementbostadshuset är invändigt tillgänglighetsanpassat. Entrétrappan
kan förses med en ramp vid önskemål och behov. Källsortering är tillgänglig
för hushållsavfall. Komplementbostadshusets värmetillförsel tillgodoses
genom anslutning till befintlig fjärrvärmecentral i fastighetens
huvudbyggnad. Vatten och avlopp direktanslut till ledningsnät i gata.
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4.3.5 3D-illustrationer
Två stycken 3D-illustrationer har tagits fram som visar attefallshuset i större
detalj, se Figur 25och Figur 26. Huset har ritats och renderats i programmet
SketchUp.

Figur 25. 3D-illustration av attefallshuset.

Figur 26. 3D-illustration av attefallshuset.
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5. Analys
I kapitlet analyseras rapportens resultat utifrån teorin som presenterats i
kapitel 2. Den kvantitativa enkätundersökningen, den komparativa
undersökningen samt projekteringen och utformningen analyseras separat.

5.1 Kvantitativ enkätundersökning
Vid analys av resutatet av genomförd kvantitativ enkätundersökning
framkommer att det inte byggts särskilt många nya bostäder, som
lagändringen möjliggör. Jämfört med Boverkets undersökning från 2014 och
den rapportens undersökning kan en trend till ökat bostadsbyggande
urskiljas, men omfattningen är fortfarande låg. Trots den obalans som råder
på den svenska bostadsmarknaden, bland annat till följd av den stora
inflyttningen till storstadsregionerna, bygger villaägare hellre större garage
och förråd än komplementbostadshus. Det är långt kvar tills Villaägarnas
riksförbunds uppskattning på 150 000-200 000 nya bostäder har uppfyllts.

5.2 Komparativ undersökning
Analysen av marknadsaktörernas utbud av attefallshus visar att
husmodellerna på några punkter, exempelvis minsta tillåtna takhöjd, inte
uppfyller BBR-kraven. Utformningen av husen är snarlik varandra. Husen
har en rektangulär form, träfasad och sadeltak. Husen ser ut att ha utformats
så att de kan uppföras i bostadsområden utan sticka ut i förhållande till
befintlig bebyggelse. Utformningen kan jämföras med Vituvius princip
venustas. Husen ska vara sköna att se på, vistas i och sköna att användas.
Kostnaden för husen varierar. För ett nyckelfärdigt hus blir den
genomsnittliga kostnaden cirka 380 000 kr, beroende på mängden tillval
som görs. Det kan anses vara mycket pengar att lägga på något som kanske
ska hyras ut och användas av någon annan.

5.3 Projektering och utformning
Projekteringen och utformningen av attefallshuset påbörjade inifrån med det
lokalprogram som sammanställdes. De funktionskrav som skulle uppfyllas
gavs extra uppmärksamhet och anses ha styrt utformningen. Det fanns
svårigheter i att uppfylla samtliga krav, exempelvis saknas tvättmöjligheter i
bostaden. En tvättpelare kan installeras, men då blir den ej
tillgänglighetsanpassad. Matplatsen anses här kunna kombineras med rum
för samvaro.
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Det miljövänliga byggandet finns uttryckt i bostadens invändiga ytskikt och
i konstruktionsmaterialen. Materialen anses vara sunda och miljövänliga.
Byggmaterialen har behandlats i teorin.
Under utformningen av attefallshuset har Vitruvius principer för god
arkitektur ständigt funnits i åtanke. Hur väl resultatet stämmer överens med
principerna kan diskuteras. Efter återkoppling med byggnadsnämnden i
Växjö klargörs vilka delar av utformningen som uppfyller kraven och vilka
som inte gör det. De brister som återfinns i handlingsunderlaget poängteras
och behöver åtgärdas. Till exempel har fasadens färgsättning ej angetts.
Konstruktionens uppbyggnad behöver förtydligas och bostadens försörjning
av värme och vatten, samt avloppshantering angavs ej i den tekniska
beskrivningen.
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6. Metod- och resultatdiskussion
Kapitlet innehåller metod- och resultatdiskussion av genomförd kvantitativ
enkätundersökning, av den komparativa undersökningen och av
framtagningen av bygghandlingar.

6.1 Metoddiskussion för kvantitativ enkätundersökning
Undersökningens validitet kan ifrågasättas på några punkter. Startdatum för
undersökningen angavs, däremot angavs ej ett slutdatum för när svar
önskades. Om slutdatum är senare kan fler anmälningar ha inkommit varför
resultatet ej fullständigt kan jämföras. Däremot anses att resultatet endast
påverkas marginellt om svar inkommer direkt eller efter ett par veckor.
Huvudsyftet med enkätundersökningen är att få en indikation på hur
lagändringen påverkat byggandet av attefallshus, vilket ändå fås.
Formuleringen av undersökningen tillåter att frågorna tolkas och besvaras
olika, vilket poängterades av enstaka byggnadsnämnder. Detta medför
konsekvenser då en anpassning av inkommet material har varit nödvändig
vid resultatsammanställningen.
Upplägget att skicka undersökningen med epost och sedan invänta svar från
byggnadsnämnderna kan ha gjorts annorlunda. När undersökningen
skickades var det i några fall oklart om undersökningen mottagits av avsedd
mottagare. Detta har gett upphov till fördröjningar och upprepade försök att
nå berörda parter.
Ett annat upplägg hade exempelvis varit att utforma en svarsenkät där
respondenten ges givna svarsalternativ. Ett sådant upplägg hade minskat
undersökningens tolkningsutrymme.
Den här typen av undersökning är ofta behäftad med brister i avseende till
externt och internt bortfall. Det externa bortfallet uppstår när respondenten
är förhindrad, inte vill eller kan besvara frågorna. Det interna bortfallet
uppstår när respondenten väljer att besvara vissa men inte samtliga frågor.
Undersökningen har besvarats av mer än hälften av de tillfrågade. Med en
svarsfrekvens på 63 procent anses här att utfallet är fullt godtagbart.
Om undersökningen upprepas kommer resultatet sannolikt att bli annorlunda
med anledning av det som diskuteras här.
En uppföljning av lagändringar gällande bygglovsbefriade åtgärder, med
likheter till enkätundersökningen som genomförs här, ska redovisas av
Länsstyrelserna till Boverket och presenteras i början av 2016.
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6.2 Resultatdiskussion för kvantitativ enkätundersökning
Resultatet av enkätundersökningen visar att sammanlagt 229 st anmälningar
om att uppföra komplementbostadshus har inkommit till
byggnadsnämnderna. Denna siffra utgör lite mer än hälften av det totala
antalet bostäder som tillkommit till följd av 9 kap 4a-4c i PBL, 434 st, som
Boverkets statistik för 2014 visar. Det blir komplicerat att dra direkta
slutsatser av enkätundersökningresultatet. Rapportens undersökning och
Boverkets statistik mäter förvisso från samma startdatum, men mätningarna
avslutas med ett halvt års skillnad. Boverkets uppföljning är dessutom
baserad på underlag från hela riket, medan rapportens undersökning endast
berör storstadsregionerna. Rapporten undersöker antal startbesked, men inte
antal slutbesked. Det anses därmed rimligt att dra slutsatsen att antalet nya
komplementbostadshus kommer att öka framöver, om än i relativt liten
utsträckning.
Som förväntat har byggnadsnämnder i Stor-Stockholm tagit emot det största
antalet anmälningar, 171 st, men att Stor-Malmö tagit emot så få, 18 st,
upplevs överraskande. Även skillnaden i antal inkomna anmälningar mellan
Stor-Göteborg, 72 st, och Stor-Malmö upplevs överraskande. Enligt SCB
har Stor-Stockholm en befolkningsmängd på cirka 2,2 miljoner (2 198 044),
Stor-Göteborgs befolkning uppgår till strax under 1 miljon (970 912) och
Stor-Malmö har nästan 700 000 innevånare (687 481).
Regionala skillnader i befolkningmängd och antal kommuner spelar givetvis
in, men skillnaderna i resultatet kan bero på faktorer som inte har bearbetats
i rapporten. Det är ett vanligt förekommande fenomen att befolkningen i
Stor-Stockholm ofta är tidigt ute och anammar nya trender eller företeelser
innan de sprids till övriga delar av landet.
Kommunerna anger i bostadsmarknadsenkäten att de anser sig ha ett
underskott av bostäder på bostadsmarknaden. Detta tycks dock ej ha bidragit
avsevärt till nybyggnation av komplementbostadshus. Villaägare väljer helt
enkelt att bygga andra komplementbyggnader, exempelvis garage, istället
för komplementbostadshus.

6.3 Metoddiskussion för komparativ undersökning
Validiteten anses vara god då undersökningen mäter det som ska mätas. De
uppgifter som undersöks är hämtade från respektive marknadsaktörs
hemsida. Uppgifterna som anges förväntas vara de korrekta. Det framgår
dock att en marknadsaktörs uppgifter redovisas olika på hemsida respektive i
broschyr. Det är oklart vilken uppgift som är den korrekta. Marknadsaktören
och hustillverkaren är ofta inte ett och samma företag och bristande
kommunikation kan vara en orsak till att felaktiga uppgifter redovisas.
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Det finns ett stort antal marknadsaktörer som är verksamma på den svenska
marknaden. Några av dem upplevs vara mer seriösa än andra. Det urval som
gjorts för undersökningen är dels baserat på hur representativa
marknadsaktörerna är och dels på hur husmodellerna har utformats. En
variation i husmodellernas utformning ansågs vara mer intressant att
jämföra, samt att variationen ger en representativ bild av befintligt
marknadsutbud. En djupare analys av marknadsaktörerna skulle kunna ha
gjorts i samband med urvalen, men så har inte fallet varit.
Undersökningen kunde ha utformats annorlunda beroende på vad som anses
vara intressant att analysera i rapporten. En analys av husens konstruktion
eller energivärden hade kunnat göras för att jämföra alla delar som ingår i
attefallshusen. I detta fall valdes dessa parametrar bort och det som
undersökningen behandlar anses ge tillräcklig information för att utgöra
underlag vid utformningen av attefallshuset.
Resultatet kunde förbättrats om all information angavs i tabellen, dvs. att
tabellen var komplett ifylld. Om den komparativa undersökningen upprepas
blir resultatet sannolikt det samma, förutsatt att uppgifterna om de valda
attefallshusen förblir oförändrade och kvarstår i marknadsaktörernas
internet-sortiment.

6.4 Resultatdiskussion för komparativ undersökning
Resultatet från den komparativa undersökningen visar att marknadsaktörerna
har utnyttjat komplementbostadshusens BYA till fullo. De husmodeller som
ingår i undersökningen har en BYA på 25 kvm, förutom Attefallshus
Ljusterö som är på 24,9 kvm. Två utav husmodellerna, 25 kvadrat Louise
och 25 Kvadrat Tradition, har otydliga namn då läsaren kan feltolka
namnen. Husen i fråga är inte kvadratiska till utseendet, utan de upptar 25
kvm på mark.
Resultatet om nockhöjd varierar. Det som är märkbart är att 25 Kvadrat
Tradition har en nockhöjd på 4000 mm, vilket enligt PBL kap 9 § 4a är
högsta tillåtna höjd för ett komplementbostadshus. Grundläggningsmetod
för samma husmodell anges till att vara plintgrund. Den totala
taknockshöjden blir tillsammans med plintgrund högre än de på 4000 mm
som är tillåtet att bygga, förutsatt att plintarna bygger över marknivå.
En tydlig skillnad mellan husmodellernas nockhöjd är att de hus som har
lägre nockhöjd, 3150 mm och 3270 mm, är utformade utan loft och de med
högre nockhöjd, 3900 mm och 4000 mm, har loft. Husmodellen 25 kvadrat
Louise har en relativt låg nockhöjd på 3350 mm och är utformat med loft.
Om nu så är fallet kan det innebära att 25 Kvadrat Louise inte uppfyller de
förskrifter som anges i BBR 3:3 Rumshöjd.
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25 kvadrat Louise har 35 graders taklutning vilket är den med störst lutning.
Den är till utseendet utformat likartad som taken på 25 kvadrat Tradition,
Attefallshus Ljusterö och Leva 25, däremot har de tre sistnämnda andra
taklutningar. Modern & Låg ℅ 25 skiljer sig från de andra husmodellerna
vad gäller taklutning. Den är utformnad med en taklutning på 2 grader.
Vad gäller kostnaden för de olika husmodellerna kan en tydlig skillnad ses
mellan husmodellen Leva 25 som är den billigaste och kostar 95 025 kr och
Modern & Låg ℅ 25 som är den dyraste och kostar 485 000 kr. Leva 25
levereras med 1 ytterdörr, 4 fönster, omonterad och altan är tillval, däremot
levereras huset Modern & Låg ℅ 25 med 1 ytterdörr, 6 fönster, monterad
och med tillhörande altan.

6.5 Resultatdiskussion för projektering och utformning
I nedanstående kapitel diskuteras resultat av lokalprogrammet, utformningen
av planlösningar, framtagningen av bygghandlingar, ifylld anmälan och den
tekniska beskrivningen.

6.5.1 Lokalprogram
I kök, rum för samvaro och loft har linoleum valts ut som golvmaterial.
Linoleum är ett material som tål slitage och som kan slipas vid behov. Ett
klinkergolv har lagts i entré och WC/Dusch, med anledning att klinker klarar
av att utsättas för väta, vilket linoleum är känsligt för. Den hårda klinkern
passar därför bättre i dessa rum. Klinker blir inte lika halt när det utsätts för
vatten och anses därför vara ett bättre alternativ att använda i entré och
våtutrymmen.
Inneväggarna har försetts med tapet i alla rum förutom WC/Dusch, där är
väggarna helkaklade. Vägg mellan köksbänk och överskåp har klätts med
kakel.
WC/Dusch har försetts med en skjutdörr infälld i innervägg. En slagdörr tar
upp värdefull rumsyta när den lämnas öppen, vilket en skjutdörr inte gör.
Husets entré nås via en ytterdörr med fönster, men kan även nås via ett
öppningsbart glasparti i rum för samvaro. Ytterdörren med fönster har valts
för att släppa in dagsljus i bostaden. Det öppningsbara glaspartiet släpper
inte bara in dagsljus, det suddar även ut gränsen mellan insida och utsida
samt skapar en känslan av att naturen blir ett med bostaden. Utöver fönstret i
ytterdörren och det öppningsbara glaspartiet har bostaden fyra stycken
fönster. Fönstrens storlek och antal har omsorgsfullt valts ut för att få in
dagsljus i bostaden och samtidigt minska insyns.
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Lokalprogrammet genomsyras av en röd tråd där samtliga rum har försetts
med infälld LED-belysning. I rummet för samvaro finns även en takhängd
lampa.
Varje rum har fast och/eller lös inredning. En del av möblerna har flera
funktioner. Bäddsoffan kan exempelvis användas vid umgänge, måltider,
arbete eller sömn.
Resultatet av lokalprogrammet är tydlig och skapar en överblick av vad som
bör ingå i bostadens alla rum. Lokalprogrammet kunde ha förbättrats genom
att, till exempel, ange specifikt val av vitvaror, möbler och tapeter.

6.5.2 Utformning av planlösningar
Alternativ 1, se Figur 20 a), har utformats med de funktioner som anges i SS
91 42 21:2005 och SS 91 42 22:2006. Bostadens invändiga mått följer
normalnivån som anges i SS, vilket innebär att bostaden blir
tillgänglighetsanpassad och användbar för alla. De funktioner som ingår i
bostaden följer de som SS skrivit om Bostad mindre än 35 kvm. Bostaden
har försetts med entré, kök, sovrum, vardagsrum och WC/Dusch.
Det finns några brister i utformningen av Alternativ 1. Byggnadsaren är 27
kvm och det innebär att den är större än tillåtna 25 kvm. Bostaden har
varken försetts med matplats eller tvättmöjligheter.
Även Alternativ 2, se Figur 20 b), är utformat med de funktioner som anges i
SS 91 42 21:2005 och SS 91 42 22:2006. Den största skillnaden i
alternativen är att det senare, Alternativ 2, har utformats med loft. En
spiraltrappa leder upp till loftplanet där plats för förvaring och
sovmöjligheter finns. Storleken på badrummet har minskat och bostadens
utvändiga form har förändrats.
De brister som kan ses med alternativ 2 är att rumshöjden är lägre i entrén,
WC/Dusch och delar av köket. Den här anpassningen har gjort för att få
plats med loftet. Entré och WC/Dusch anges i BBR 3:311, med hänvisning
till PBF, som rum att vistas i tillfälligt, därav kan rumshöjden som lägst 2,10
meter. I kök bör rumshöjden vara minst 2,40 meter. BBR-kraven uppfylls
inte i Alternativ 2. Bostaden saknar matplats och tvättmöjligheter, samt
planlösningen en outnyttjad yta uppstår i anslutning till entrén.

6.5.3 Bygghandlingar
Svensk Standard är ett bra hjälpmedel att tillgå vid utformning av invändiga
areor och funktionsmått. Det kan vara en utmaning att utforma små bostäder
och samtidigt uppnå en god funktionsplanering enligt föreskrifterna i Svensk
Standard, vilket har upplevts under arbetet. Några avsteg har gjorts från vad
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SS föreskriver, exempelvis har köket gjorts något mindre och WC/Dusch
saknar tvättmaskin och torktumlare.
Dimensioneringen av de olika byggnadsdelarna utgår från
produkttillverkares egna uppgifter samt uppgifter som anges i tillförlitliga
handböcker och guider, exempelvis Gyproc Handbok - System för
lättbyggnadsteknik och IsoverBoken - Guide för arkitekter, konstruktörer
och entreprenörer. Virkesdimensioner som använts vid utformningen av
bjälklagen är hämtade från tabeller publicerade i TräGuiden. Dessa
hjälpmedel har varit till stor hjälp vid utformningen av attefallshuset.
Brister förekommer vid dimensionering av husets bärande konstruktion.
Konstruktionens egenlast eller yttre påförda laster har ej beräknats.
Energibalansberäkning för byggnaden har ej genomförts. Utformningen av
attefallshuset hade kunnat göras annorlunda om beräkningar fanns.

6.5.4 Anmälan och teknisk beskrivning
Delar av resultatet från den tekniska beskrivningen hade kunnat redovisats i
bygghandlingarna för att göra informationen mer lättillänglig för läsaren.
Anledningen till att plintar har valts som grundläggningsmetod, istället för
gjuten betonggrund, är att huset ska kunna flyttas vid behov. Om en
betonggrund hade valts som grundläggningsmetod antas att en eventuell flytt
av huset blivit mer komplicerad.
Vid projekteringen bestämdes att husets inverkan på omgivande miljö, om
möjligt, skulle minimeras. Att ställa huset på plintar ansågs därför vara ett
bra alternativ. Viljan och önskemålet att minimera husets miljöpåverkan har
varit styrande vid val av byggmaterial. De bärande ytterväggarna har
konstruerats med IsoTimber. Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen
och behöver inte förses med isolering då produkten bygger på principer som
gör isolering överflödig.
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7. Slutsatser
Ändringarna i PBL tillåter att bygglovsbefriade åtgärder kan genomföras på
den egna fastigheten. Ansökan att uppföra ett attefallshus har beskrivits som
en enkel process. I själva verket krävs minst lika mycket planering, om inte
mer, som vid en vanlig bygglovsansökan. För att ta fram de handlingar som
begärs, samt att uppfylla krav på utformning krävs både tid och tillräckliga
kunskaper, något som få privatpersoner antas ha.
Enkätundersökningen visar att byggandet av komplementbostadshus
fortfarande ligger på en mycket låg nivå i storsstaderegionerna. Villaägare
tycks överlag visa ett svalt intresse för att bygga komplementbostadshus. En
klar majoritet av de ärenden som rör bygglovsbefriade åtgärder syftar till att
uppföra garage, växthus, förråd etc.
Det finns ett antal aktörer och småhustillverkare på den svenska marknaden
och många av dem erbjuder ett brett utbud av komplementbostadshus i sina
sortiment. Sett till prisutvecklingen för bostadsrätter i hela riket, dras
slutsaten att kostnaden för ett nyckelfärdigt attefallshus är relativt hög. Detta
kan skrämma bort potentiella köpare utanför storstadsregionerna. Däremot
anses kostnaden vara liten för en bostad av den här storleken i StorStockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Det kan till och med ses som en
investering som på sikt höjer marknadsvärdet på fastigheten.
Upplägget för projektering och utformning av det egna attefallshuset har
varit lämpligt för rapportens syfte. Resultatet av de bygghandlingar som
tagits fram uppfyllde inte rapportens mål att få ett startbesked. Konceptet
anses ha potential och möjligheten till fortsatt bearbetning av handlingarna
finns.
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BILAGA 1: Enkätundersökning
Hej,
Vi är två studenter vid Linnéuniversitet i Växjö som påbörjat vårt
examensarbete inom byggnadsutformningsprogrammet. Vi ska genomföra
en statistisk analys och vi vill gärna få svar på nedanstående frågor.
Hur många anmälningar om att uppföra attefallshus avsedda som
komplementbostäder har inkommit till er kommun sedan den nya lagen
infördes (2 juli 2014)?
1. Hur många av dessa anmälningar har blivit godkända?
2. Hur många av dessa anmälningar har fått avslag?
3. Vilka är de vanligaste orsakerna till att en anmälan får avslag?
4. Ställer er kommun några särskilda krav vid uppförandet av ett
attefallshus?

Tacksamma för svar!
Sham Abdula & Dan Oksman
Växjö, 2015-04-07

Bilaga 1: sid1: (1)
Sham Abdula & Dan Oksman

BILAGA 2: Tillfrågade byggnadsnämnder för
enkätundersökning
Har besvarat
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Norrtälje
Nykvarn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Stockholm
Sundbyberg
Tyresö
Upplands-Bro
Österåker
Ale
Göteborg
Kungsbacka
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Öckerö
Eslöv
Lomma
Lund
Malmö
Skurup
Staffanstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge

Har ej besvarat
Stor-Stockholm (26)
Haninge
Nacka
Nynäshamn
Solna
Södertälje
Täby
Upplands-Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö

Stor-Göteborg (13)
Alingsås
Härryda
Kungälv
Partille
Stenungsund
Tjörn
Stor-Malmö (12)
Burlöv
Höör
Kävlinge
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Sham Abdula & Dan Oksman

BILAGA 3: Planritning

Ritningen är ej skalenlig.
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Sham Abdula & Dan Oksman

BILAGA 4: Fasadritning

Ritningen är ej skalenlig.

Bilaga 4: sid 1: (1)
Sham Abdula & Dan Oksman

BILAGA 5: Sektionsritning

Ritningen är ej skalenlig.

Bilaga 5: sid1 (1)
Sham Abdula & Dan Oksman

BILAGA 6: Situationsplan

Ritningen är ej skalenlig.
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