Riktlinjer för plank, staket och murar
Inledning
Dessa riktlinjer syftar till att ge råd och vägledning vid uppförande av plank, staket och murar.
De redovisar gällande lagstiftning samt bygglovsnämndens ställningstagande avseende utformning och
anpassning till omgivningen. Plank eller murar i bullerdämpande syfte omfattas inte av dessa riktlinjer utan
bedöms i varje enskilt fall.

Gällande lagstiftning
Murar och plank är enligt Plan- och Bygglagen (PBL) bygglovpliktiga.” Rättspraxis visar att en konstruktion på 1,0-1,1 meters höjd har godtagits som staket. Med plank avses inhägnader som är högre än ett
normalt staket. En mur är bygglovpliktig, oavsett höjd och om den är fristående eller utgör stödmur mot
jordfylld utsida.
Allmänna krav
Enligt plan- och bygglagstiftningen skall plank och mur vara utformat med hänsyn till områdets karaktär,
vara estetiskt tilltalande och lämpliga till byggnaderna på tomten som sådan att god helhetsverkan uppnås.
Trafiksäkerhet
Staket får, enligt PBL, inte utformas eller placeras
så att olägenheter uppkommer för omgivning eller
trafik. Det innebär till exempel att staket och häckar
skall vara lägre vid utfarter och gatukorsningar enligt
informationsskriften ”Klipp häcken”.
Vid utfart från tomt skall sikten vara fri minst 2,5 m
från vägen och 2,5 m utmed vägen.
Vid hörntomter i vägkorsningar skall sikttriangeln
vara 10 m åt vardera hållet. Plank, staket eller växter
får inte vara högre än 0,7 m inom sikttriangeln.

Bild Exempel på staket med liggande ribbor, passande till
nyfunkisvillan

Detaljplan
För murar eller plank på mark som enligt bestämmelser i detaljplan inte får bebyggas, kan bygglov prövas
som mindre avvikelse från detaljplan. Berörda grannar skall underrättas om den sökta åtgärden för att få
tillfälle att yttra sig. Särskild uppmärksamhet ägnas plank och mur om bebyggelsen i området är förenad
med varsamhets- eller skyddsbestämmelser i plan.
Generella undantag från bygglovplikt
Vid en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående komplementbyggnader, behövs det inte bygglov
för plank eller mur kring en uteplats om avståndet till fastighetsgränsen är minst 4,5 m och höjden inte
överstiger höjden 1,8 m från omgivande mark, samt att planket eller muren inte sträcker sig mer än 3,6 m
från huset. I områden utanför detaljplan, som inte utgör så kallad samlad bebyggelse, är murar och plank
i omedelbar närhet till bostadshuset bygglovbefriade. Plank eller mur placerad närmre gräns än 4,5 m, får
uppföras om berörda grannarna så medger.
Grannar
Ett plank, staket eller mur i tomtgräns skall godkännas av berörd granne avseende både utformning och
placering. Lämpligtvis överenskoms samtidigt frågor om underhåll och skötsel. Alternativt medger placering på den egna tomten, att underhållet kan ske utan intrång på grannfastigheten.
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Riktlinjer och tillämpning
Plank, staket och spaljé
Plank och staket kan vara i trä eller stål och bör upplevas som en lätt konstruktion eller avskärmning, ex en
träkonstruktion av spjälor eller ribbor i stående eller liggande utförande. Höjden avser totalhöjd från omgivande mark. Graden av öppenhet avser hur genomsiktlig staketet är sett rakt framifrån.
Ett staket är en gles lägre konstruktion som medger genomsikt. Ett bygglovbefriat staket bör ha en
maximal höjd på 1,10 m. Ett plank är en tät konstruktion eller en i stort sett tät konstruktion oavsett
höjd. Detta gäller även glas och plexi.
Ett staket utförd i högre mått än 1, 10 meter är
bygglovpliktigt, då det betecknas som plank.
Höjden får endast i undantagsfall överstiga 1,80 m.
Öppenheten bör då vara minst 50 %.
Ett staket under höjden 1,10 m utförd liggande,
eller ett lägre staket med stående spjälor kan ha en
något lägre grad av öppenhet.
Bild Illustration Boverket

En spaljé är en mycket lätt och genomsiktlig konstruktion i första hand avsedd för växtstöd. Spaljé och
grindar är inte bygglovpliktiga. Den totala höjden får inte överstiga 1,80 m. Öppenheten bör då vara
minst 80 %.
Vid gata, park, eller naturmark skall staket, mur eller plank helt och hållet uppföras innanför tomtgränsen.
Inventeringen ”Stadens yttre årsringar” ger värderingar och rekommendationer för centralorten, vilka också
berör utformning av staket och murar. För inlandet och kusten finns vägledning att få i skrifterna ”Arkitekturprogram för Hallands inland” och ”Arkitekturprogram för Hallandskusten”.
Murar och stödmurar
Är tunga konstruktioner i natursten, betongsten,
mursten, gjuten betong, betongelement mm. Stenar
kan antingen vara staplade i kallmur eller satta i
bruk. Murar och stödmurar är bygglovpliktiga.
Understiger höjden
0,4 m beviljas i regel bygglov om berörd granne
lämnat sitt godkännande.
Häckar och planteringar
Är bygglovbefriade. Detaljplan kan innehålla bestämmelser om skydd av träd. Utökad lovplikt för
trädfällning kan råda. Jordabalken reglerar bland
annat vad som gäller när grenar och rötter tränger
sig in över tomtgräns.
Bild Exempel traditionellt utformad
stenmur
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Övrigt
Vid olika kombinationer av mur och staket, mur och spaljé och staket och spaljé bedöms bygglovplikt och
krav från fall till fall. Bygglovsnämnden har en restriktiv hållning i frågor om högre bygglovpliktiga plank
och murar. Insynsskydd är inte tillräckligt skäl för att ge bygglov för plank.
Plank eller murar för vägbuller skydd bedöms i varje enskilt ärende. Normalt måste behovet vara styrkt
genom beräkning eller uppmätning för att bygglov skall beviljas.
I traditionella villaområden eller stugområden, till exempel inom hela området i Skrea mellan stranden och
Strandvägen bör det inte beviljas bygglov för plank och murar vid tomtgränser.

Allmänna råd vid anpassning och utformning
Visa största möjliga hänsyn till dina grannar. Skugga inte onödigtvis grannens uteplats eller trädgård. Skym
framför allt inte någons utsikt.
Låt principen ”Din trädgård och ditt hus är din grannes utsikt” gälla. Ägna stor hänsyn till både huset och
karaktären på området, när det gäller val och omfattningen och sorten av inhägnader. Eftersträva ett eller få
material och sätt en enhetlig kulör. Ta gärna upp material, kulör och formmotiv från bostadshuset. Mörkt
dova kulörer smälter ofta bättre in i omgivande vegetation
En häck, ett lågt staket eller en kombination av häck
och lågt staket, är i de flesta fall tillräckligt som skydd
kring uteplatser.
Låga staket med häckar eller annan vegetation skyddar tomten från insyn och skapar vindskydd i önskvärd omfattning. En häck eller ett lägre staket markerar tillräcklig gräns och skyddar från ovälkommen
passage.
Undvik staket där trädgårdarna vetter mot en för de
boende gemensam grönyta, i synnerhet då grönytan
innehåller lekplats. Här passar häckar bäst som avgränsning till grönytan.

Bild Exempel öppet staket i naturmark.
Gärdesgårdsstaketet följer terrängen mjukt

I det fall det kan vara lämpligt för att i gräns uppföra högre staket, bör detta utföras på begränsade sträckor,
för att lämpligen trappa ner till lägre höjd, helst under 1,10 m på lämpliga ställen.
Stödmurar och murar bör i första hand utföras småskaligt och varsamt. På landsbygden fungerar den traditionella stengärdesgården utmärkt som förlaga. Stödmurar, gärna i kombination med växtlighet kan vara
lämpliga vid sluttningstomter. De begränsar behovet av uppfyllnader på marken kring huset. Lämpigast
utformas överkanten horisontell med eventuell trappning för att följa upp markens nivåskillnader.
Häckar ger tillräckligt insynsskydd när de har vuxit upp. Häckar bidrar med sin lummighet till att försköna
de flesta utemiljöer. I Halland finns det en stark tradition med oxelhäckar, vilka väl lämpar sig som läplantering vid större tomter. I villaområden passar den klippta häcken väl, med arter som exempelvis liguster
och avenbok. I informationsskriften ”Klipp häcken” ges även råd om höjd på häckar vid utfarter och trädens grenverk vid väg och cykelväg.
Höga insynsskyddade inhägnader ger ett dåligt inbrottsskydd. Tjuvar kan arbeta ostört, speciellt mot baksidan av tomten, utan att grannar eller andra upptäcker vad som är i görningen.
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Bygglovansökan
Följande lämnas in: Ansökningsblankett, situationsplan baserad på primärkarta, måttsatt vy eller utsnitt av
plank eller mur i skala 1:100 eller 1:50. Material och kulör anges. Sakkunnigintyg lägeskontroll, för närvarande utförd av Metria i Falkenberg, skall lämnas in till bygglovsnämnden när åtgärden är slutförd.
Hänvisningar
”Stadens yttre årsringar- Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvalitéer i Falkenberg.
Underlag för planering, underhåll och vård”. Denna skrift ingår i underlaget till Delöversiktsplan (DÖP) för
Falkenbergs Centralortsområde (KF 2007-06-28, §115).
”Arkitekturprogram för Hallands inland” och ”Arkitekturprogram för Hallandskusten” framtagn i samarbete mellan kommunerna och länsstyrelsen i Halland samt Movium- SLU Alnarp.
Foldern ”Klipp häcken!” Gatu- och trafikavdelningen vid Stadsbyggnadskontoret, Falkenberg. Informationsfolder Häck, staket, plank, mur. Råd och rekommendationer Byggnadskontoret Halmstad 2002.
Informationsfoldern Bygglov och bygganmälan. Garantier för handläggning. Bygglovsnämnden Falkenberg.
Plan- och bygglag (1987:10) www.riksdagen.se

Bild SBK Malmö
Gör intrycket välkomnande istället för avvisande!

Kontakt
Kontakta gärna bygglovsnämndens personal för rådgivning i tidigt skede! Vi kan ge dig information om det
du planerar är bygglovpliktigt eller inte.
Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning, tfn 0346-88 62 20
Öppettider helgfri vardag, måndag-fredag 08.00-16.00
stadsbyggnad@falkenberg.se
Utgåva 1, beslut bygglovsnämnden 2009-05-14, § 1102
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