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och lägeskontroll*. Om du börjar bygga utan att ha 

fått ett startbesked kan du drabbas av en 

sanktionsavgift. 

De regler som gäller för åtgärder som sedan 

tidigare är bygglovbefriade, till exempel en 

friggebod, fortsätter att gälla även i fortsättningen. 

 

 


