klippa häcken

bygga mur eller plank

klippa häcken
Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad du som tomtägare
kan göra för att förbättra den.
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan
för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

träd och buskar
För att bibehålla god sikt är det viktigt att
redan vid planteringstillfället föreställa sig
trädens och buskarnas utveckling flera år
framåt så att du placerar dem tillräckligt
långt från vägen.
Växterna brer ut sig olika mycket beroende
på vilken art man väljer, vilken klimatzon
man befinner sig i, jordens beskaffenhet
och skötseln.
I plantskolor finns kunskap om växter. Där
kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom
skötselråd.

tomt intill gata
Häck och buskar ska växa inom eget
tomtområde.
Har du träd som sträcker sig ut över
gata eller gångbana se till att det
finns fri höjd för trafikanterna.

plantera på rätt ställe
Stora buskar och träd bör placeras
minst 2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och buskplantor bör placeras
minst 60 cm innanför tomtgräns.

Fri höjd som krävs över
gångbana
minst 2,5 m

cykelväg
minst 3,2 m

körbana
minst 4,6 m

hörntomt
Ligger din tomt intill en gång- och
cykel väg eller gata behöver du se till
att dina växter inte är högre än
80 cm i en sikttriangel som sträcker
sig minst 10 meter åt vardera hållet.

utfart mot gata
Vid utfart behöver du se till att dina
växter inte är högre än 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter
från gatan eller gångbanan.

bygga mur eller plank
Murar och plank och likaså att väsentligt ändra murar, stödmurar och plank, kräver bygglov.
Planerar du att bygga en mur eller ett plank som är närmare än 4,5 meter från en gata eller
väg, vänligen kontakta alltid samhällbyggnadsförvaltningen för en bedömning.

en god helhet
Plank och murar ska, där de kan komma ifråga, vara estetiskt tilltalande och ge en god
helhetsverkan.
Hur man avgränsar sig är olika beroende på var man bor. I skogrika eller uppvuxna miljöer
kan den naturliga vegetationen eller ett enkelt staket vara passande. Samtidigt som formklippta häckar och murar ofta passar bättre i villaområden.

plank
Med plank avses inhägnader högre än ett normalt staket. Plank är också i stort sett täta, det
vill säga består till mindre än hälften av luft.
Bygglov kan, om det bedöms som lämpligt, medges för plank upp till 1,8 meter. Endast om
särskilda skäl finns kan ett högre plank medges.

mur och stödmur
Mur och stödmur kräver bygglov.
Konstruktion under 50 cm bedöms normalt som vanlig trädgårdsanläggning, undantagen
från bygglovsplikt.

du behöver inte bygglov
Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus
(villa/parhus) i spridd bebyggelse behöver
du inte bygglov
...för att i omedelbar närhet av
bostadshuset uppföra mur eller
plank
• om det inte placeras närmare gräns
än 4,5 meter (även närmare om berörd
granne/grannar har lämnat sitt medgivande).
Inom sammanhållen bebyggelse (minst tre
byggnader på två tomter i nära sammanhang) kan bygglov krävas för motsvarande åtgärd.

du behöver inte bygglov...
...för att bygga staket om
• genomsiktlighetsgraden är minst
50 %, det vill säga ha lika stort
avstånd mellan plankorna som
plakornas bredd
...och staketet är
• lägre än 1,1 meter.
• vid korsning max 80 cm hög i en sikttriangel, fri sikt minst 10 meter åt vardera hållet.
• vid utfart max 80 cm hög i en sikttriangel, fri sikt minst 2,5 meter åt vardera hållet.

...för att bygga mur eller stödmur som är
• lägre än 50 cm från båda sidor.
Ett staket räknas som plank när det är mer material än luft (genomsiktligt mindre än 50%).
Plank över 110 cm kräver alltid bygglov medan plank lägre än 50 cm inte gör det.
Vid uppförande av staket/plank ska den prydligaste sidan vändas utåt mot granne.
Du bör inte uppföra staket/mur/plank enligt ovan i tomt-/fastighetsgräns om du och
berörd granne/grannar inte har en skriftlig överenskommelse om underhållet av
staketet. Ett avstånd av 50 cm till gräns rekommenderas om överenskommelse inte finns.

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus
(villa/ parhus/ radhusenhet) i detaljplanerat område (tätbebyggt) behöver
du inte bygglov
...för att bygga plank/mur
för anordnande av en skyddad
uteplats om planket/muren
• placeras max 3,6 meter från bostadshus.
• är max 1,8 meter högt.
• inte placeras närmare tomt-/fastighetsgräns än 4,5 meter (även närmare om berörd granne/grannar har lämnat
sitt medgivande).

information
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar för
en tryggare trafikmiljö.

kontakt
Gatu- och parkenheten
Miljö- och byggenheten
Telefon 0325-180 00 vx
Boråsvägen 13, Svenljunga

läs mer på
www.svenljunga.se/byggaboochmiljo

