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SFS 1973:1086 Kim^. Maj:ts kungörelse
Uckom frän trycket

®™ ändring i byggnadsstadgan (1959: 612);

den 27 dec. 1973

Utfärdad den 14 december 1973.
Kungl. Maj:t förordnar efter riksdagens hörande’ att 24 R i
och 54 § 1 mom. byggnadsstadgan (1959; 612)- skall ha nedan angiva
24 § 1 mom. När förordnande, innefattande förbud mot nybvEanaH
utan särskilt tillstånd enligt 15, 35, 82, 86, 109, 110 eller 168 § byss
nadslagen eller mot schaktning, fyllning, trädfällning eller därmed jäm
förlig åtgärd meddelas, skall länsstyrelsen underrätta markägarna där
orn genom kungörelse i den eller de tidningar, i vilka kommunala med
delanden for orten intagas, eller på annat lämpligt sätt.
Det område, som avses med förordnandet, skall å karta eller annorledes tydligt angivas till sina gränser.
Angående skyldighet att, sedan förordnandet vunnit laga kraft, tills a a statens planverk, vederbörande fastighetsbildningsmyndighet även
som vederbörande byggnadsnämnd avskrift av förordnandet jämte ko
pia av kartan är särskilt stadgat.
Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning i fråga
riTnirfKbeslut enligt 35 a § byggnadslagen om förbud mot
f ^
yggnad. Vad som enligt första och andra styckena åvilar
ansstyrelsen skall därvid i stället fullgöras av byggnadsnämnden.

¬

l.
Åtgärd, som enligt 75 § är att hänföra till nybyggnad,
ma ej företagas utan byggnadsnämndens lov (byggnadslov).
Byggnadslov erfordras jämväl för följande åtgärder, nämligen
ySSnad ej hänförlig ändring av byggnad, som berör
tilatin™i*°"r
‘’‘^'■^tide delar eller av eldstäder, rök- eller venutseéndeT"
planlösning eller yttre
medXw; ""

hänförlig ändring av byggnad, som innefatvattenförsörjning eile? avlopp samt där-

sådan ledning"ell^ an^rtog;'^
ändam^*^n^dM^^ ^ byggnad eller del därav för väsentligen annat

“
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’Prop. 1973:196. CU 35, rskr 386.
- btadgan omtryckt 1972 :776.

hakinu’g- fyllning eller annan liknande åtgärd inom tomt, såvida
itgSrden innebär avsevärd ändring av höjdläget för tomten eller del
därav;
'nrättande av fast cistern eller annan fast anordning för hantering
gllér förvaring av brännbara vätskor, såvida åtgärden ej avser allenast
•Hiilcodose viss fastighets husbehov; samt
inräWnde av upplag.
Inom område med stadsplan erfordras härutöver byggnadslov för
omfårgning av fasad som ej vetter mot kringbyggd gård eller annan
sådan plats, för utbyte av taktäckningsmaterial, för rivning av byggnad
samt för uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller Ijusanordpjng. Vad sålunda gäller äger motsvarande tillämpning, i fråga om
rivning av byggnad inom område där förbud mot nybyggnad gäller en
ligt 35 § byggnadslagen och i fråga om skylt och Ijusanordning inom
område med byggnadsplan.
Med avseende å område, som är beläget i närheten av befintlig eller
tillämnad befästning, statlig flygplats, annan än staten tillhörig flyg
plats för allmänt bruk, atomreaktor eller annan atom energi an läggning,
äger länsstyrelsen i den omfattning som finnes erforderlig föreskriva
skyldighet att söka byggnadslov för inrättande av materialgård eller
ljusanordning eller schaktning, fyllning eller därmed jämförlig åtgärd
jämväl där sådan skyldighet ej följer av de här förut givna bestäm
melserna. Föreskriften skall kungöras på sätt i 24 § 1 mom. första styc
ket sägs.
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Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.
¬

CARL GUSTAF

INGVAR CARLSSON
(Civildepartementet)
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