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§ 29 Av arealen för bostadshöghus (AK), affärsbyggnad (AL) eller frörenat affärs- och 

bostadshöghus (ALK) avsedd byggnadsplats får högst 20 % bebyggas. Byggnadsplatsens 

våningsyta får utgöra högst 60 % av byggnadsplatsens areal. 

§ 30 Av arealen av för radhus eller andra kopplade byggnader (AR) avsedd byggnadsplats får 

högst 20 % bebyggas. Byggnadsplatsens våningsyta får utgöra högst 40 % av 

byggnadsplatsens areal. 

§ 31 Byggnadsplatsens våningsyta på byggnadsplats avsedd för egnahembyggnad eller annan 

byggnad för två familjer (AO) eller lantbrukslägenhets brukningscentrum (AT) får utgöra 

högst 25 % av byggnadsplatsens areal. 

 Ekonomibyggnad som betjänar egnashemsbyggnad eller annan byggnad för högst två 

familjer får ha en höjd av högst 3,5 meter. 

§ 32 För bostads- och trädgårdsbyggnad (AV) avsedd byggnadsplats skall ha en areal av minst 

3.000 m². Byggnadsplatsens våningsyta, i vilken icke räknas växthus, får utgöra högst 10 % av 

byggnadsplatsens areal. 

§ 33 Byggnadsplats för servicestation för motorfordon (AM,LM) skall ha en areal av minst 2000 m² 

Byggnadsplatsens våningsyta får utgöra högst 30 % av dess areal. 

 På byggnadsplatsen får uppföras högst en bostad, dock icke under eller ovanför service- eller 

garageutrymmen för motorfordon. På byggnadsplartsen får även förläggas butiks- och andra 

affärsutrymmen som ansluter sig till byggnadsplatsens användning. 

 Byggnaden skall i samband med beviljandet av byggnadslov godkänna en reglering av 

trafiken till byggnadsplatsen. 

§ 34 Av arealen av för allmän byggnad (Y) avsedd byggnadsplats får högst 30 % bebyggas. 

Byggnadsplatsens våningsyta får utgöra högst 60 % av byggnadsplatsens areal. 

§ 35 Arealen av byggnadsplats för industry- eller lagerbyggnad (T) skall utgöra minst 2000m² . Av 

byggnadsplatsens areal får högst 30 % bebyggas och dess våningsyta får utgöra högst 60 % 

av byggnadsplatsens areal. 

 I byggnad får inrymmas även kontors- , personalens bespisnings- och andra motsvarande 

utrymmen som ansluta sig till dess användning. 

 På byggnadsplatsen får uppföras högst två bostäder, dock icke under eller ovanför industri- 

eller lagerutrymmen. Bostad får uppföras tidigast samtidigt med uppförandet av industry- 

eller lagerbyggnad. 

 Om bebyggande av byggnadsplats för hantverksbyggnad är stadgat I  36§. 

§ 36 Av arealen av hantverksbyggnads (TK) byggnadsplats får högst 30 % bebyggas. 

Byggnadsplatsens våningsyta får utgöra högst 40 % av byggnadsplatsens areal. 

 I byggnad får inrymmas även kontors-, personalens bespisnings och andra motsvarande 

utrymmen, som ansluta sig till dess användning.På byggnadsplatsen får uppföras högst två 

bostäder. Bostad får uppföras tidigast samtidigt med uppförandet av hantverksbyggnad. 



§ 37 Område som bestämts som jordbruks- eller skogsbruksområde (MV,MM) får bebyggas 

endast med byggnader som betjänar jordbruk, boskapskötsel eller skogsbruk. Byggnadsplats 

skall ha en areal av  minst 2 hektar. Byggnadsnämnden kan likväl av särskilda skäl tillåta 

bebyggandet av även en mindre byggnadsplats, om den I areal mäter sig minst 1 hektar. 

§ 38 Arealen av byggnadsplats inom trädgårdsområde (MK) skall utgöra minst 5 000m². På 

byggnadsplatsen får uppföras växthus och ekonomibyggnader samt en bostad per varje 

2500m² av byggnadsplatsen. 

§ 39 Arealen av byggnadsplats inom koloniträdgårdsområde (MR) skall utgöra minst 1 

hektar och byggnadsplatsen får användas endast under växtperiorden. 

 Byggnaderna skall vara enhetliga. Byggnads areal får utgöra högst 16 m² och höjden 

högst 3 meter. På byggnadsplatsen får dessutom uppföras en bostad för vakt samt 

för gemensamt bruk avsedda ekonomibyggnader. 

§ 40 Arealen av byggnadsplats på semesterområde (RL) skall utgöra minst 2 hektar och 

på semesterbostadsområde (RH) minst 1500 m². Våningsytan av byggnaderna på 

byggnadsplats får utgöra högst 5 % av dess areal. På byggnadsplatsen får uppföras 

endast sådana byggnader i högst två våningar, som huvudsakligen hänför sig till 

semesterfirande. 

 Vid bebyggandet av semesteroråde eller semesterbostadsområde tillämpas icke 

bestämmelserna i § 72,79 och § 81-84 byggnadsförordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


