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Varför detta tema?
Begrepp:
• Verkar ofta vara tilltrasslade hos byggprojektets parter från

planering till planläggning – och även inom byggnadstillsynen
Synvinklar:
• Att övervaka förverkligandet av detaljplanen är trots allt första

prioritet för byggnadstillsynen
• Därför ska de ställen i detaljplanen som gäller byggrätt och

våningsyta klarläggas i bygglovet uttryckligen utgående från
rätterna/begränsningarna i planen

• Planeringens utgångpunkt verkar ibland vara en annan
• För byggaren/planeraren verkar det huruvida ett utrymme är kallt

eller varmt fortfarande ”spöka” som ett kriterium för huruvida det
räknas till våningsytan

• En loftgång som fungerar som passage till bostäderna räknas
till våningsytan oberoende av om den är kall (öppen eller
inglasad) eller varm

• Att korrigera och/eller komplettera beräkningar av byggrätt
är fortfarande vardag inom tillståndshandläggningen
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Byggrätt
• BYGGRÄTT

• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner

Definitioner:
• med byggrätt avses allt det som får

byggas på byggplatsen utgående från
ettdera detaljplanen, MBL eller
byggnadsordningen

• exempel på planbestämmelse:
- KTY. Kvartersområde för
verksamhetsbyggnader. På området
får uppföras kontorsbyggnader samt
industri- och lagerbyggnader som inte
orsakar miljöstörningar.
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Byggrätt
EN BOSTADSTOMTS byggrätt alltså mängd byggande

Bostadsvåning
VÅNINGSYTA

Bostadsvåning
VÅNINGSYTA

Källare/hjälputrymme
EJ VÅNINGSYTA

Vind/hjälputrymme EJ VÅNINGSYTA

Tilläggsbyggrätt
EJ VÅNINGSYTA

Staket el.dyl.
konstruktioner
EJ VÅNINGSYTA
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Byggrätt
EN KONTORS-/AFFÄRSTOMTS byggrätt alltså mängd byggande

Våning för byggnadens
huvudsakliga ändamål
VÅNINGSYTA

Våning för byggnadens
huvudsakliga ändamål
VÅNINGSYTA

Källare/huvudsakligt ändamål
VÅNINGSYTA
Fastighetsskötsel/sociala utrymmen/
bilplatser
EJ VÅNINGSYTA

Vind/teknisk EJ VÅNINGSYTA

Tilläggsbyggrätt
EJ VÅNINGSYTA

Staket el.dyl.
konstruktioner
EJ VÅNINGSYTA
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Våningsyta
• BYGGRÄTT

• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner

Definition:
• En våning i en byggnad finns i sin helhet

eller huvudsakligen ovanför markytan,...
MBL 115 § 2 mom.

• Till byggnadens våningsyta räknas
våningarnas ytor beräknade enligt
ytterväggarnas utsidor och sådan
källarvåningsyta eller vindsyta där lokaler
avsedda för byggnadens huvudsakliga
ändamål placeras eller med tanke på
dessa lokalers läge, förbindelser, storlek,
ljus och andra egenskaper kunde
placeras. Om ytterväggen är tjockare än
250 millimeter, får byggnadens våningsyta
överstiga den tillåtna våningsytan med den
yta som följer av detta. MBL 115 § 3 mom.
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Våningsyta (fortsätter)
Synpunkter:
• Till våningsytan hör de lokaler som är

avsedda för byggnadens huvudsakliga
ändamål (t.ex. verksamhetsutrymmen,
bostadsvåningsyta, parkeringsutrymme i
parkeingsanläggning, tilläggsvåningsytor
se nedan osv.)

• Med mängden våningsyta kontrolleras
byggnadens synliga volym.

• Våningsytan kan överskridas endast på
goda grunder.

• Våningsyta kan endast finns i en
byggnad, jfr. punkt Konstruktion(er)

• exempel på planbestämmelse:
e=1.5,  5400 eller 30000 m3

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner
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Våningsyta (preciseringar)
Vilka utrymmen räknas till våningsytan:

• ”... och sådan källarvåningsyta eller
vindsyta där lokaler avsedda för
byggnadens huvudsakliga ändamål placeras
eller med tanke på dessa lokalers läge,
förbindelser, storlek, ljus och andra
egenskaper kunde placeras.”

• Det går alltså inte att låta bli att räkna
utrymmen till våningsytan enbart
utgående från deras beteckningar om
användningsändamål, mått,
fönsterprocenter eller ens hur de
förhåller sig till markytan

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner



9

Våningsyta (preciseringar 2)
Hur begränsas våningsytan:
• De konstruktioner som avgränsar

utrymmen som räknas till
våningsytan/tilläggsvåningsytan ska
räknas till våningsytan/tilläggs-
våningsytan

• Gränsen mellan våningsyta och
tilläggsvåningsyta har tolkats gå mitt i
konstruktionen

• Konstruktionen mellan
våningsytan/tilläggsvåningsytan och
de utrymmen som inte räknas till
våningsytan räknas som
våningsyta/tilläggsvåningsyta

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner
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Våningsyta (tolkningar som gäller
småhus)

Trappa inne i lägenhet:
• I en småhuslägenhet med flera

våningar räknas trapphål till
våningsytan endast en gång (avviker
från miljöministeriets anvisning om
våningsyta, enligt vilken hålet får
räknas bort en gång)

”Vind” eller vind:
• Om utrymmet fyller kraven för

boende räknas det till våningsytan
och utgör en våning

• Om inte, kan det på motsvarande
sätt inte vara bostadsutrymme

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare
• vind
• Tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner
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Kerrosala 3

För all yta som byggs
ovanför markytan ska
det finnas någon slags
rätt att bygga
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Kerrosala 3

Utrymmen som betjänar
boende får byggas
utöver våningsytan med
stöd av detaljplane-
bestämmelser

I en bostadsbyggnad
räknas bostäderna till
våningsytan. Trapp-
huset räknas antingen
helt till våningsytan eller
delvis till våningsytan
och delvis till tilläggs-
våningsytan, beroende
på detaljplanen.
Se följande sidor.

Med stöd av
MBL 115 § får
våningsytan
överstigas till
den del som
följer av att
ytterväggen är
tjockare än
250 mm

En andra passage
i trapphuset kan
byggas som
tilläggsvåningsyta

Markvåning
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Trapphusets våningsyta
När det inte finns specialbestämmelser om trapphusens
våningsyta i detaljplanen (alltså inte finns möjlighet att
använda tilläggsvåningsyta)
• detaljplanen är alltså ettdera väldigt gammal eller helt ny
• trapphusen räknas helt och hållet till våningsytan för det

huvudsakliga ändamålet
• trapphusens våningsyta behöver dock inte tas i beaktande

när det gäller antalet bilplatser, dimensionering av
skyddsrum eller på våningsytan baserade
dimensioneringsgrunder för hjälputrymmen (till exempel
antalet cykelplatser).
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Trapphusets våningsyta
I detaljplanen ges s.k. tilläggsvåningsyta för att utvidga
trapphusen på vissa villkor
• i detaljplanen finns alltså en särskild bestämmelse, enligt vilken till

exempel 15-20 m2 el. dyl. av antingen alla våningsplan i trapphuset
eller bara entréplanet räknas till våningsytan, medan den del som
överskrider detta får byggas utöver våningsytan om de villkor som
skilt anges i detaljplanen uppfylls

• i dessa fall dimensioneras antalet bilplatser, skyddsrummet
och även mängden hjälputrymmen enligt våningsytan för det
huvudsakliga ändamålet

• den s.k. tilläggsvåningsytan påverkar inte dimensioneringen
av dessa.
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Kerrosala 3

Trapphuset är
beroende på
detaljplanen
antingen helt och
hållet våningsyta
eller både
våningsyta och
tilläggs-
våningsyta.
För dimensione-
ring av skydds-
rum, bilplatser
o.dyl. härvidlag,
se definieringarna
ovan.

Markvåning
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Kerrosala 3
En öppning i
bjälklaget
behöver inte
räknas till
våningsytan.
Detta gäller
dock inte
exempelvis
enbart mindre
öppningar som
finns vid sidan
av trappan.

Normalvåning
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Kerrosala 3

Normalvåning

Trapphuset är
beroende på
detaljplanen
antingen helt
och hållet
våningsyta eller
både våningsyta
och tilläggs-
våningsyta.
För dimensio-
nering av
skyddsrum,
bilplatser o.dyl.
härvidlag, se
definieringarna
ovan.
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Kerrosala 3

Ett maskinrum
för ventilation
som finns på
vindsnivå
räknas inte till
våningsytan
(definitioner av
vind MBL 115 §
och MBF 58 §)

Alltså inte
våning utan
vind
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Källare
• BYGGRÄTT

• våningsyta
• källare
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner

Definition:
• En våning i en byggnad finns i sin helhet

eller huvudsakligen ovanför markytan, en
källarvåning i sin helhet eller huvudsakligen
under markytan och... MBL 115 § 2 mom

• ... I en detaljplan kan tillåtas att flera än en
källarvåning byggs samt att lokaler avsedda
för byggnadens huvudsakliga ändamål
placeras under markytan ....MBL 115 § 2
mom

• Detaljplanen ”läses” alltid utgående från
den tidpunkt då den godkändes, MBL:s
bestämmelser tillämpas inte på s.k.
gamla planer (från byggnadslagens tid)

• OBS! På ett område med en ny plan tillåts
inte källare ovanför marknivå eller bland-
våningar, om dessa inte har möjliggjorts i
planen
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Källare 2
Tolkning:
• Källaren är en del av den totala arealen och

byggrätten och någon andel av den kan
även räknas till våningsytan när det är möjligt
enligt planen.

• Exempel på planbestämmelser:
- två källarvåningar får byggas i byggnaden.
- det får finnas 200 m2 kontors-, arbets- och
affärsutrymme i källarvåningen. (Utrymmena
får byggas utöver den byggrätt som anges i
detaljplanen.)

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner



21

Vind
• BYGGRÄTT

• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner

Definition:
• … en källarvåning i sin helhet eller

huvudsakligen under markytan och en
eventuell vind i huvudsak högre än nivån för
fasadens och yttertakets skärningslinje och
ovanför våningarna. I en detaljplan kan tillåtas
… att lokaler avsedda för byggnadens
huvudsakliga ändamål placeras … på
vindsnivå. MBL 115 § 2 mom

Synpunkter:
• Ett utrymme där t.ex. Ett bostads- eller

arbetsrum kan placeras är inte längre vind,
utan räknas till den delen till våningsytan. Det
kan inte finnas flera vindar på varandra. En
våning och en vind kan finnas bredvid varandra
på samma nivå. Det finns ingen ”takvåning”.
Vind får byggas om det inte förhindras i
planbestämmelserna. Vind och hålrum i
vindsbjälklag är skilda saker.
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Vind 2
• BYGGRÄTT

• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrättet

och –våningsytor
• konstruktioner

• Exempel på planbestämelser:
- får vind inte byggas
- får utrymme som räknas till våningsytan byggas
på vinden.
- får utrymmen som är avsett för byggnadens
huvudsakliga ändamål byggas på vinden.
(Utrymmena får byggas utöver den våningsyta
som anges i detaljplanen.)
- får bastuutrymmen med tilhörande terrass
byggas på vinden. (Utrymmena får byggas
utöver den våningsyta som anges i detaljplanen.)
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Tilläggsbyggrätter och –
våningsytor

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner

• Exempel på planbestämmelser:
- Två källarvåningar får byggas i byggnaden
- ska förråd, bastur samt gemensamma
tvättstugor, tork- och avfallsrum, hobby-,
samlings- eller motsvarande gemensamma
utrymmen som betjänar boendet och inte hör till
bostäderna byggas på minst 10 % av
våningsytan. (Utrymmena får byggas utöver den
våningsyta som anges i detaljplanen.)
- får den del av trapphuset som i entréplanet
överstiger 15 m2 byggas utöver den våningsyta
som anges i detaljplanen, om det ökar
trivsamheten i trapphuset
- ska maskinrummen för ventilation byggas på
byggnadens våningar. Maskinrummen får
byggas utöver den våningsyta som anges i
detaljplanen.
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Beräkning av våningsyta, exempel
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Beräkning av våningsyta, exempel
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Beräkning av våningsyta, exempel



Beräkning av våningsyta, exempel
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Sähköistä asiointia

Rakennusvalvonta  21.1.2009 30

http://www.pksrava.fi
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Konstruktion(er)
• BYGGRÄTT

• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner

Definition:
• Åtgärdstillstånd behövs, medbeaktande av

de förutsättningar och begränsningar som
föreskrivs i markanvändnings- och
bygglagen eller –förordningen, för
uppförande och placering av sådana
konstruktioner eller anläggningar som inte
betraktas som byggnader... MBL 126 §,
MBL 113 §

Synvinklar:
• Typiska exempel på sådana konstruktioner

eller anläggningar, som inte räknas som
våningsyta är små skjul, småhus biltak eller
garage, murar, staket, bryggor, pergolor,
lusthus, master, minnesmärken, sopskjul
osv.

• Därtill finns det små lätta konstruktioner och
mindre anläggningar som inte kräver
åtgärdstillstånd, t.ex. kabelskåp. MBL 168 §
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Konstruktion(er) 2
• Exempel på planbestämmelser:

- separata garage och biltak \ bilskydd får
byggas sammanlagt högst 25 m2 / bostad.
Utrymmena får byggas utöver den
våningsyta som anges i detaljplanen.
- separata konstruktioner får inte byggas
på tomten.

• BYGGRÄTT
• våningsyta
• källare,
• vind
• tilläggsbyggrätter

och –våningsytor
• konstruktioner
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Tack!


