Häck, staket, plank
eller mur
Regler, rekommendationer och tips

Byggnadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill med dessa
riktlinjer för inhägnader av tomter inspirera till goda och funktionella lösningar
som också skapar en vacker stadsbild. I kommunens byar och tätorter vill vi gärna
se välvårdade häckar, omsorgsfullt utformade staket och låga murar i kombination med växtlighet. Låt oss skapa en grön och hållbar livsmiljö. Höga, långa och
monotona plank och murar tycker vi bör undvikas.
I denna broschyr finner du de lagar,
regler och bestämmelser som gäller
för häckar, staket, plank och murar.
Men du finner också rekommendationer, tips och saker att tänka på inför
valet av inhägnad.
Denna broschyr har tagits fram av
bygglovsavdelningen och stadsarkitekt Ylva Pershaf. Den godkändes av
byggnadsnämnden 2012-09-25. Uppdaterades 2019-09-25

Tomt utan inhägnad och väldigt liten
gränsmarkering
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Behövs det någon inhägnad?
Vi människor har en lång tradition
att vilja bygga murar, gärdesgårdar,
staket och plank för att skydda oss och
våra grödor. Fortfarande är staket,
murar och plank vanliga inslag i vår
bebyggelsemiljö. Människor önskar
ofta markera sin ägogräns. För det
senare ändamålet krävs det egentligen endast en mindre markering,
t.ex. en låg häck eller ett traditionellt
staket. Det första man bör fundera
över är egentligen om någon avgränsning överhuvudtaget behövs.

Ofta framförs en önskan om minskad insyn i våra trädgårdar och i vår
privata utomhusmiljö. Men minskad
insyn och höga inhägnader innebär
också att inbrottstjuvar kan arbeta
ostört. Grannar kan ofta hjälpa varandra för att motverka inbrott. Eventuell osämja med grannen löses inte
heller genom att man sätter upp ett
högt plank. Insynsskydd och vindskydd bör man i första hand anordna
vid en specifik uteplats inne på
tomten och då kan det oftast uppföras utan att bygglov krävs (se sida 9).
En häck eller en spaljé med växtlighet
är ett bra och hälsosamt alternativ till
plank eller murar. Grönska förskönar och bidrar till syreproduktionen
och den ekologiska mångfalden i vår

miljö. Häckar absorberar både ljud
och luftföroreningar och de är ofta
lättare att anpassa till en varierad
omgivning då de utgör en mjukare
och mindre iögonfallande gräns än
ett plank eller en mur. Har man naturen eller en park som granne blir det
en naturlig övergång. I ett villakvarter eller en stadsmiljö ger grönskan
liv åt miljön. Murar, staket och plank
kan också på olika sätt kombineras
med växtlighet för att bryta enformigheten och skapa omväxling.

Det kan ibland finnas särskilda skäl
att uppföra murar eller plank t.ex. när
det förekommer betydande buller,
blåst eller ljuskäglor från närliggande trafik. Vid en trafikerad gata
kan ett staket också vara nödvändigt
ur säkerhetssynpunkt, särskilt om du
har barn eller djur. Utgångspunkten
måste dock vara att avskärmningen
inte ska vara högre än vad som är
nödvändigt.

Häck, vackra exempel
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Vad gäller buller kan vinsten för den
enskilde väga tyngre än det allmännas intresse av en öppen stads- och
landskapsbild. Som bullrigt menas
när riktvärdena i Boverkets byggregler (55 dBA ekvivalentnivå) överskrids. Bullerplank bör utformas
noggrant och vara täta nedtill för att
ge fullgod dämpning. De bör dock
bara användas där det är motiverat
och förenligt med miljön som helhet.
När man planerar nya områden bör
man undvika att lägga bostäder i
lägen som kan innebära så stora bullerstörningar från trafik att långa och
höga bullerplank blir nödvändiga.
En inhägnad påverkar dina grannar
och din omgivning

Tänk efter innan du väljer en inhägnad. Den påverkar inte bara dig själv

utan även din omgivning. En bra
inhägnad kan glädja både dig och
dina grannar. En dåligt utformad och
ful inhägnad kan däremot ofta vara
orsaken till osämja och konflikter.
Plank och murar skuggar grannens
tomt och de kan även skära av utsikten och på så sätt skapa olägenheter.
Om det rör sig om ett ensidigt plank
ska den bärande konstruktionen
enligt god sed placeras på insidan av
planket, d.v.s. den sida som vetter in
mot din egen tomt.
Om ett plank placeras i eller mycket
nära en fastighetsgräns eller om det
strider mot detaljplanens bestämmelser (t.ex. om det placeras på s.k. prickmark som ej får bebyggas) måste man
ha grannarnas medgivande för att
bygglov ska kunna beviljas. Ett plank
i tomtgräns måste kunna underhållas från båda fastigheterna och det är
därför bra att från början vara överens om hur detta ska skötas. Det är
alltid bra att prata med dina grannar
om du tänker bygga nära tomtgräns.

Vackert plank i äldre stadsmiljö
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Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt
särskilt viktigt att hålla gaturummet fritt från höga plank och murar.
Det är betydelsefullt att behålla fria
siktlinjer och möjlighet att blicka ut
över kvarter och stadsmiljö. Möjligheten för människor att se varandra
skapar en trygg miljö och forskning
visar att ett öde stadsrum upplevs
som otryggt. Enskilda fastighetsägares intresse av att skapa insynsskydd
ska vägas mot allmänhetens intresse
av staden som ett gemensamt rum.
Öppenhet, småskalighet och variation är estetiskt viktiga värden för
stadsbilden. I dessa sammanhang
passar det oftast inte med höga plank
och murar. Därmed är det inte sagt att
plank och murar alltid är olämpliga.
I vissa gamla stadsmiljöer, t.ex. det
äldre Åhus, tillhör plank bebyggelsemiljön på ett naturligt sätt.

Inom Kristianstads kommun finns
stora fritidshusområden framförallt
utmed kusten. Här får enligt detaljplaner inte plank eller mur över 1,1
meter uppföras i fastighetsgräns.
Byggnadsnämndens ambition är att
värna den vackra strandskogen med
tallskog av både vanliga tallar och
kryptallar. Nämnden har därför en
restriktiv inställning till åtgärder
som inverkar negativt på den öppna
karaktären.
Plank, lägre än 1,8 meter, mellan
grannar inne på fastigheterna

bedöms generellt vara anpassat till
landskapsbilden. Detta gäller dock
inte i kulturhistoriska miljöer eller
utmed kusten. Där kan den unika
miljön även inne på tomterna ibland
behöva värnas och bevaras, då den
är en viktig del i helhetsupplevelsen.
Varje ansökan ska bedömas för sig
utifrån platsens förutsättningar. Ett
plank eller en mur i tomtgräns ska
godkännas av berörd granne avseende både utformning och placering.
Plank och murar bör aldrig vara
högre än 1,8 meter och ut mot gata
eller annan allmän platsmark bör de
vara lägre än så. 1,6 meter är en rimlig
övre gräns i de flesta fall. Endast om
speciella skäl föreligger kan plank på
1,8 meter och i undantagsfall max 2,0
meter accepteras (det senare t.ex. vid
mycket hårt trafikerad väg).
Utformningen av inhägnaden
– tips, rekommendationer och
riktlinjer

Det finns många sätt att utforma
plank, staket, spaljéer och murar. De
bör vara väl genomarbetade både till
färg, form och materialverkan. Din
inhägnad bör anpassas till karaktären på din tomt men också till området som helhet. Ett av de allmänna
intressen som enligt plan- och bygglagen (PBL) ska beaktas vid ny bebyggelse är stads- och landskapsbilden.
Den har vi ett gemensamt ansvar för.
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Häckar och buskar är ofta lättare
att anpassa till varandra och ger en
vacker variation om de blandas. En
blandning av olika plank ger däremot
ofta ett rörigare intryck.
Häckar men också små genomsiktliga staket kan vara ett bra alternativ på kuperade tomter där ett plank
bryter upp landskapsformen på ett
negativt sätt så att den blir svår att
utläsa. Varje tomt har sin unika förutsättning och i valet av inhägnad bör
man ta hänsyn till vad som passar in
i miljön. I en kulturhistoriskt vär-

defull miljö krävs en högre grad av
anpassning till de karaktärsdrag som
utmärker området. Det kan t.ex. vara
viktigt att anpassa plank och murar
efter olika tidsepokers byggnadsstilar.
Se dig om i din omgivning och låt dig
inspireras av den! Det kan vara en god
idé att anpassa kulör och form till det
egna huset och även ta upp detaljer
från husfasaden i t.ex. ett staket. Det
kan vara ett sätt att skapa en harmonisk helhet. Men det ska helst också
samspela med grannens inhägnad.

Vacker grind och häck
Mur med detaljer från byggnad
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Om man bor i ett grupphusområde av
något slag eller i radhus kan en högre
grad av enhetlighet vara motiverad.
Då vill man kanske rent av att samma
typlösning används på alla tomterna.
Sådana frågor kan vara lämpliga att
ta upp med sina grannar. Om det är
radhus eller marklägenheter kan
frågan med fördel hanteras av en förening eller annan sammanslutning.

Långa enformiga murar, plank eller
staket kan lätt ge ett tråkigt intryck.
I utsatta lägen är det också viktigt att
utforma plank och murar så att klotter motverkas. Variation kan skapas
genom en integration av grönska eller
vackra grindar som bryter av. Omotiverat höga murar och plank är negativt för stadsbilden och skapar slutna,
enformiga gaturum. Byggnadsnämnden är därför mycket restriktiv med
att bevilja bygglov för murar eller
plank som är högre än 1,6 meter.

Plank
Det finns ingen nationell definition
av vad som skiljer plank från staket
och bedömningen av vad som är
bygglovspliktigt kan därför skilja
sig från kommun till kommun. Plank
avser normalt en inhägnad som är
tätare och högre än ett traditionellt
staket. Kristianstad kommun har tillsammans med sina jämförelsekommuner Växjö, Halmstad, Karlskrona
och Kalmar tagit fram gemensamma
definitioner som vi tillämpar:
Bygglov krävs för plank om det är
över 1,1 meter högt och har mer
material än luft. (Undantag råder för
bygglovsbefriade plank vid uteplatser se sida 9)
Staket är genomsiktligt och har mer
luft än material.

Krävs det bygglov?
Bygglov krävs för att uppföra eller
väsentligt ändra plank och murar.
Bygglov söker du på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (se sidan
10 och 11 om vad en ansökan ska
innehålla). Staket, spaljéer och häckar
omfattas däremot inte av plan- och
bygglagen och kräver därför inte
något bygglov.

Plank och staket
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Mur
En mur eller kantstöd är en tung konstruktion, fristående eller motfylld
med jord/stenmassor på ena sidan.
Konstruktionen kan bestå av natursten, mursten, gjuten betong, betongelement mm. Stenarna kan antingen
vara staplade i kallmur eller satta i
bruk.

Om konstruktionen bygger mer än
0,5 meter över marken på någon sida
krävs bygglov. Är den lägre krävs inte
bygglov.
Vad som utgör en bygglovspliktig
väsentlig ändring av mur eller plank
får avgöras från fall till fall men det
kan exempelvis vara om du bygger på
och ökar höjden på inhägnaden eller
byter material.

Mur
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Vad säger lagen mer om plank och
murar?
En mur eller ett plank ska precis som
andra byggnadsverk utformas med
god form, färg- och materialverkan
och vara lämplig för sitt ändamål
(PBL 8 kap 1 §). Vidare ska planket
eller muren ha de tekniska egenskaper som krävs för att konstruktionen ska vara hållbar och säker (PBL
8 kap 4 §). En inhägnad ska också
utformas med hänsyn till stads- och
landskapsbilden och med hänsyn till
säkerhetsaspekter (PBL 2 kap 6 §).
Nära statliga vägar finns ofta väglagsförbud där man inte får uppföra
byggnadsverk. Det kan då krävas tillstånd från Trafikverket för inhägnader vilket kan medföra speciella krav
på konstruktion och utformning.
Har du ett plank eller en mur med
höga värden ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får planket/muren inte
förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Särskilt värdefulla plank och murar ska
underhållas så att deras värden bevaras (PBL 8 kap 14 §)

Bygglovbefriade plank och murar
För en- och tvåbostadshus finns särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen. Om plank eller murar placeras
runt uteplatser krävs inte bygglov om
de placeras inom 3,6 m från bostadshuset, inte är högre en 1,8 meter och
inte placeras närmare tomtgränsen
än 4,5 meter. Om grannar som berörs
medger en placering närmare tomt-

gräns än 4,5 meter krävs inte heller
bygglov. För att undvika problem i
framtiden rekommenderar miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen
att man inhämtar ett sådant godkännande skriftligt. Mot gata eller
parkmark kan plank eller mur inte
placeras närmare än 4,5 meter utan
bygglov.

Friggebodsreglerna
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Trafiksäkerhet vid utfart och vid korsningar
Tänk på trafiksäkerheten! Den som
sitter i bil eller kommer på cykel
måste ha fri sikt i korsningar och vid
utfarter. Trafikverkets riktlinjer ska
följas vilket innebär att i korsningar
på bostadsgator bör en sikttriangel
med sidorna 10 meter räknat från
vägbanans kant vara fri från siktskymmande föremål på en höjd av
0,8 meter.

Vid utfart från tomtmark bör en
sikttriangel med sidorna 2,5 meter
räknat från vägbanans kant vara fri
från siktskymmande föremål på en
höjd över 0,8 meter.
Vid cykelbana gäller en sikttriangel
med sidorna 7 meter räknat från vägbanans kant vara fri från siktskymmande föremål på en höjd av 0,8 meter.

Observera att riktlinjerna även gäller
siktskymmande häckar och buskage.

Sikttrianglar

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov
• Ansökningsblankett. Finns att
• Skalenlig sektion genom planket/
ladda ner från kommunens hemmuren, förslagsvis i skala 1:20.
sida, www.kristianstad.se
• Beskrivning av materialval och
• En skalenlig situationsplan där
färg/kulör.
plankets/murens utsträckning
• För plank i bullerutsatta miljöer
markeras och måttsätts. Utdrag
krävs även bullerutredning med
ur baskartan kan mot en kostnad
maxnivå respektive ekvivalentbeställas från miljö- och samnivå över dygnet.
hällsbyggnadsförvaltningen tel:
044-13 54 17
Ansökan skickas till: Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
• En skalenlig måttsatt vy över
291 80 Kristianstad
planket/muren.
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Exempel på ritning
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad
E-post:
kommun@kristianstad.se
Webb:
www.kristianstad.se

Telefon bygglovsavd.
(mån-fre 10.00-12.00):
044-13 25 00
Telefon växel

Grafisk formgivning:
Annelie Göransson
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044-13 50 00

