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PLANK OCH MURAR

Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider.  
Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss 
trygga, markera gränser för ägor, hindra djur från 
att rymma eller ge skydd mot vind och stark sol. 
Anledningarna är många och murar och plank har 
blivit vanliga inslag i vår stadsmiljö. Ofta är inhäg-
naderna befogade och kan dessutom bidra till en 
extra utsmyckning av en plats. Planken tenderar 
att bli högre, längre och tätare och ersätter allt 
oftare våra traditionella häckar. Ett resultat av 
detta kan bli att gatumiljön får mindre kontakt 
med kringliggande hus och känns därför mindre 
trygg att vistas i.

Med detta dokument vill Trelleborgs kommun 
informera om regler och riktlinjer att förhålla sig 
till när man vill uppföra ett plank, en mur eller 
någon annan typ av inhägnad. Vi vill samtidigt 
inspirera till vackra och funktionella lösningar 
gällande inhägnader så att vi tillsammans skapar 
en stadsmiljö där vi trivs och känner oss trygga. 

Med enkla genomsläppliga plank, här kombinerade med 
växtlighet, skapas omgärdade miljöer som samtidigt sam-
spelar med gatulivet.

Även träd och klippta häckar kan bidra till en omgärdad och avgränsad miljö på tomten. En grön utemiljö främjar hälsan och 
bidrar till en lummig och attraktiv gata och boendemiljö.
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DEFINITIONER 

PLANK är en tät skärmkonstruktion som över-
stiger 1,1 meter och är avsedd att hindra insyn, 
vind eller dylikt samt att skapa en omgärad plats 
på gården. Denna konstruktion är, som nämnt 
i PBF, bygglovspliktig. Plank som överstiger 1,8 
meter kräver särskilda omständigheter för att be-
viljas bygglov. Materialet i ett plank kan variera, 
men det vanligaste är att planket består av trä. 
STAKET är en skärmkonstruktion som högst 
får vara 1,1 meter höga, annars räknas det som 
ett plank. Staket är inte lovpliktiga. Tätheten på 
staketet har ingen betydelse. 
SPALJÉ, PERGOLA är genomsiktliga konstruk-
tioner som till minst 50% består av luft (mellan-
rum mellan plankor). Dessa konstruktioner får 
vara upp till 1,8 meter höga och är inte lovplik-
tiga. Märk att en inhägnad med stående panel 
kräver större mellanrum mellan plankorna för att 
den ska vara genomsiktlig från sidan.  
MURAR och stödmurar är bygglovsbefriade upp 
till 0,7 meter. Murar och stödmurar som översti-
ger 0,7 meter är, i likhet med plank, lovpliktiga.

VAD SÄGER LAGEN? 

Enligt Plan- och byggförordningen (PBF) krävs 
bygglov att uppföra, flytta eller ändra murar och 
plank (PBF 6 kap 1§). Vidare ska, i enlighet med 
plan- och bygglagen, plank och murar placeras 
och utformas på ett lämpligt sätt och ta hänsyn 
till stads- eller landskapsbilden och till platsens 
natur- och kulturvärden (PBL 2 kap 6§). Formen 
och färgen ska vara estetiskt tilltalande, samspela 
med kringliggande byggnader och ge en god hel-
hetsverkan (PBL 8 kap 1§). Planket eller muren 
ska även vara stabil och beständig (PBL 8 kap 4§).
  
Enligt PBF krävs även bygglov för att flytta eller 
väsentligt ändra plank och murar. Förstörs ett 
plank i en storm, eller är det av andra skäl i 
behov av rivning, krävs bygglov för att uppföra 
ett nytt. Däremot krävs inte bygglov för vanligt 
underhåll av inhägnaden, exempelvis för att måla 
om eller byta ut enskilda brädor.
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LOVPLIKTIGT

EJ LOVPLIKTIGT

Ur PBF 6 kap. Lov och anmälan m.m.
1 §/Träder i kraft I:2014-07-01/ I fråga om andra anlägg-
ningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, 
inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
...
7. murar och plank,

m
ax

 1
,8

m

hö
gr

e 
än

 0
,7

m

*gäller tills lagen ändras eller uppdateras
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DETALJPLAN 

I städer är de flesta fastigheter reglerade med de-
taljplaner där bestämmelser om markanvändning 
finns angivet. I detaljplanen står var på fastighe-
ten det är tillåtet att bygga, där mark som inte får 
bebyggas markeras med prickar. I särskilda fall 
kan en liten avvikelse från gällande detaljplan 
beviljas. Beslut om avvikelser bedöms i varje 
enskilt fall. 
 
Trelleborgs byar regleras av områdesbestämmel-
ser. Kommunen har en rik historia där många 
kulturarv och fornlämningar med riksintresse går 
att finna i byarna och avläsa i landskapet. Därför 
finns särskilda bestämmelser som syftar till att 
bevara byarnas unika bebyggelsetraditioner så att 
dessa kan leva kvar till framtida generationer. 
   

GENONSLÄPPLIGA PLANK GER BÄSTA VINDSKYDD 
Att skapa en omgärdad uteplats i lä är en annan 
anledning till att många väljer att bygga plank 
på sin tomt. För att uppnå bästa vindskydd är 
konstigt nog en otät skärmkonstruktion det bästa 
alternativet. Täta skärmar skapar virvelvindar 
som ökar vindstyrkan snarare än reducerar den. 
En traditionell berså eller pergola med spaljéer 
inne på tomten är därför ett utmärkt alternativ 
för att skapa en vindskyddad miljö. På landsbyg-
den och ut mot åkrar där vindarna ofta är starka-
re kan man vilja ha vindskydd på större delar av 
tomten. För detta ger rikligt, men inte alltför tät, 
växtlighet i olika skikt den bästa effekten. 

GRÖNSKA BIDRAR TILL EN SUNDARE BOENDE-
MILJÖ Att välja en häck, buskar eller en högre ra-
batt, istället för ett plank är ofta ett bra alternativ. 
Grönskan tar upp föroreningar i luften och bidrar 
till en sundare boendemiljö. Forskning visar 
dessutom att vi mår bättre i gröna miljöer. I stä-

GENERELLA RIKTLINJER 

Enligt plan- och bygglagen ska planket eller mu-
ren passa in i stads- eller landskapsbilden. Dessa 
begrepp kan vara ganska luddiga om man inte 
är insatt i arkitekturhistoria. Därför kommer här 
några kortfattade riktlinjer gällande utseende, 
variation, anpassning till omgivningen, betydelse 
av växtlighet samt några generella tips, som man 
kan ha i åtanke om man funderar på att bygga ett 
plank. 
 
ÅTERHÅLLSAMHET OCH ANPASSNING TILL OM-
GIVNING En första, förhållandevis enkel utgångs-
punkt är att vara återhållssam när man utformar 
sitt plank. Ett högt och pampigt plank målat i 
starka färger passar sällan in i miljön. Generellt 
passar det bättre med dova färger som samspelar 
med huset och den omgivande naturen. Att se 
sig kring i området är en annan central utgångs-
punkt. Hur ser grannarnas plank ut, är de höga, 
låga, täta eller glesa? Vilka färger och material 
används? Självklart kan en viss variation längs 
gatan ge ett mer intressant och trevligt intryck, 
men det är trots allt en bra riktlinje att hålla sig 
till samma höjd och karaktär. På så sätt känns 
området mer ordnat och sammanhållet.

Samma plank i två olika sammanhang. Planket smälter 
in i miljön och framträder som en del av huset i den övre 
bilden, medan det kamofleras in i miljön i den nedre 
bilden.
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der brukar det ofta vara brist på grönska, vilket är 
ett ytterligare argument för att välja exempelvis 
en häck istället för ett plank. Vill man inte vänta 
på att en häck ska växa upp, utan vill ha insyns-
skydd direkt kan man välja att kombinera ett 
plank med växtlighet. På så sätt bidrar man till en 
grönare stadsmiljö samtidigt som man får en av-
skild uteplats på sin tomt. Häckar och buskar går 
lätt att anpassa till varandra, utan att de inger ett 
rörigt intryck, samtidigt som de skapar variation 
längs gatan.  
 
FRAMSIDAN MOT GRANNEN, FRIA SIKTLINJER 
En annan riktlinje är att framsidan på planket ska 
vändas ut från den egna tomten, dvs. mot gatan 
eller mot grannens tomt. Man ska också funde-
ra på om planket kommer att skymma något i 
omgivningen. Ligger tomten nära havet eller en 
sjö bör planket inte skymma eventuell utsikt mot 
vattnet för andra i omgivningen.   
 
BULLER I miljöer nära en bilväg kan ett buller-
plank vara befogat. Det man kan göra för att re-
ducera bullret i miljön utan att uppföra ett plank, 
är att använda mjuka markmaterial på tomten. 
Hårda material så som asfalt, betong, sten och 
grus har ingen bullerdämpande effekt, medan 
mjuka material så som gräs, jord och åkermark 
reducerar en viss mängd buller. 
 
BYGGLOVSBEFRIAD INHÄGNAD INTE ALLTID ATT 
FÖREDRA I en del situationer är dock ett plank 
det bästa och vackraste alternativet. Det går inte 
att hävda att en bygglovsbefriad inhägnad alltid 
är att föredra. Kring äldre gårdar kan ofta ett rela-
tivt högt träplank eller en stenmur vara det bästa 
alternativet. Tänk dock på att inhägnaden ska 
vara stabil och tåla yttre påfrestningar samt att 
alla plank och murar kräver en viss mängd under-
håll med åren. Ett skevt och ovårdat plank kan 
vara ett störande inslag i kvarteret. Använd även 
med fördel miljövänliga material till din inhäg-
nad. Tryckimpregnerat virke ska helst undvikas, 
då det varken är miljövänligt eller passar bra i ett 
bostadsområde.
 

I en pittoresk miljö passar en pittoresk inhägnad.

Äldre gatukaraktär i Anderslöv. Hus med små uteplatser 
i framkant och stora gårdar på baksidorna. Här ser vi att 
uteplatserna omgärdas av låga inhägnader mot gatan. 
Baksidorna kan däremot ha högre inhägnader, samt på 
husens kortsidor, emellan tomterna. 

Genom att variera höjd och färg ges planket ett lättare 
uttryck. Detta plank är väl anpassat till huset, både färg- 
och karaktärsmässigt. 

Traditionellt rödmålat plank passar bra kring äldre gårdar.
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TRELLEBORGS KOMMUN 

Trelleborgs kommun är en mångsidig kommun 
med stora ytor av jordbrukslandskap, en lång 
kustlinje och en tydlig centrumkärna, Trelleborgs 
stad.
 
Jordbrukslandskapet på Söderslätt består till stor 
del av små byar med stort kulturhistoriskt arv. 
Längs kusten finner man äldre fiskesamhällen 
som på flera ställen byggts ut med fritidshus och 
permanenta bostäder. Stadsmässighet finner vi 
i centrumkärnan där den äldre rutnätsstaden 
varieras med gathus, äldre arbetarbostäder och i 
utkanterna av staden av nybyggda villaområden 
och flerfamiljshus.  
 
Att finna en entydig lösning till hur kommunen 
ska byggas är omöjligt. Varje plats har sina unika 
omständigheter och förutsättningar och ska där-
för planeras utifrån dessa. Generella riktlinjer går 
dock att påvisa i de olika delarna av kommunen. 
Här delas de in i tre huvudkategorier, Söder-
slätten, Kusten och Stadskärnan, och beskrivs 
sedan mer ingående var för sig. 

BYARNA PÅ SÖDERSLÄTT 

Byarna på Söderslätt är något som är utmärkande 
för kommunen. I stort sett alla av kommunens 
byar har en lång och rik historia som i viss ut-
sträckning fortfarande lever kvar. Många av dem 
har dessutom listats som riksintresse och regleras 
därför enligt särskilda bestämmelser. 

I områdesbestämmelserna för byarna läggs stor 
vikt på grönstrukturens och vegetationens roll 
som miljöskapare. Mot den omgivande åkermar-
ken avgränsas byarna med hög och tät växtlighet 
så att byarna på håll upplevs som täta dungar. 
Detta finner vi även inom byarna. Gatumark, in-
hägnader, alléer och privata trädgårdar markeras 
med lummig grönska som traditionellt sett skyd-
dat mot starka vindar på slätten, givit foder till 
djuren som fungerat som vägvisare in i byarna. 
Denna tradition är viktig att bibehålla. Häckar, 
enkla spjälstaket och bersåer står specifikt angiv-
na som viktiga delar i miljön värda att bygga vida-
re på. Murar i puts, tegel eller natursten fungerar 
också bra i de äldre miljöerna på landsbygden. 
 

Många av byarna har tomter som gränsar till 
landsvägar. Vid dessa ser vi ofta häckar kombine-
rade med gunnebostängsel, där stängslet skyddar 
barn eller husdjur från trafiken. Buller från vägen 
kan vara ett annat problem vid dessa tomter och 
ett bullerplank kan vara befogat, då häckar inte 
har någon påtaglig bullerdämpande effekt. 

Traditionellt formklippt häck i historisk miljö.

Putsad mur med tegelpannor samt en vackert utsmyckat 
gjutjärnsgrind är ett naturligt inslag kring många sydskån-
ska gårdar. 

Nybyggd villa med en traditionell ingärdande lavendelrabatt 
visar upp en vacker fasad, medan en större uteplats ligger 
på baksidan av huset.
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KUSTEN 

Trelleborgs långa kustlinje har även den en lång 
och rik historia. Små fiskesamhällen finns belägna 
utmed hela kusten och blandas upp med fritids-
hus och permanentboenden. 
 
Havsnära boende blir mer och mer populärt och 
många av byarna byggs ut med friliggande vil-
lor på tidigare jordbruksmark. Trots att de nya 
villorna har en modern karaktär är det viktigt att 
de passar in i den äldre strukturen i byarna, så att 
byarna inte mister sin unika karaktär. Utemiljö-
erna blir därför relevanta. Vikten av grönska som 
miljöskapare är lika stor längs med kusten som i 
jordbrukssamhällena på Söderslätt. Starka vindar 
från havet har medfört att buskar, träd och häck-
ar planterats som skydd.  
 
Det som skiljer kusten från byarna på Söderslätt 
är de många fisketorpen mot havet. I områdes-
bestämmelserna står att strukturen i de gamla 
byarna både ska bevaras och byggas vidare på. 
Strukturen utmärker sig genom de smala släp-
porna mellan husen, tångvägarna, de långsmala 
trädgårdarna till husen samt att öppna ytor utan 
inhägnader får ligga kvar. 

TRELLEBORGS STAD    

Trelleborg har en stadskärna med anor från 
medeltiden. Bebyggelsen i den äldsta delen av 
stadskärnan är dock till största del uppförd 
under industrialismen, på 1800-talet fram till 
tidigt 1900-tal. Bebyggelsen är stadsmässig och är 
uppförd i ett rutnätssystem där fasaderna direkt 
gränsar mot gatan. I dessa centrala delar finns 
inget behov att uppföra plank framför husen. 
Däremot kan husen i stadskärnan ibland hållas 
samman med en mur eller ett högt plank som 
en förlägning av fasaden. På vissa platser kan 
man dessutom vilja uppföra ett plank mellan två 
tomter, eller inne på en större bostadsgård för att 
markera en uteplats. 
 
Utanför stadskärnan går relativt tydliga årsringar 
av bebyggelse. Många områden utgörs av frilig-
gande villor, radhus och flerfamiljshus där plank 
kan vara önskevärda. Bebyggelsen varierar i ålder 
och uppkomst, men hålls samman av en enhetlig 
karaktär inom områdena. Både karaktär och ålder 

Traditionella gatuhus där framsidan på husen bör hållas 
fria från höga staket. Däremot får rabatter med exempelvs 
stockrosor och klättrande växter pryda fasaderna.

Traditionella släppor mellan husen ska bevaras och får 
gärna förstärkas i form av plank och växtlighet.

på byggnaderna är av intresse när man vill upp-
föra ett plank. Olika karaktärsområden i staden 
beskrivs därför nedan. Karaktärsområdena är 
delvis plockade ur kommunens kulturmiljöutred-
ning1, där områden med särskilt kulturhistoriskt 
värde finns beskrivna. För att få en mer allsidig 
bild av Trelleborgs bebyggelse har vi dock lagt 
till ett antal områden med en karaktär som inte 
beskrivs i kulturmiljöutredningen. 

Inom de beskrivna områdena skiftar bebyggels-
en i ålder, men strukturen går att härleda till när 
området byggdes. Karaktärsområdena beskriver 
exempel på bebyggelse som går att hitta på fler 
platser i staden. Även områden som inte finns be-
skrivna ska därför gå att härleda till karaktärsom-
rådena.Riktlinjer för plank och murar är generella 
och kan därför inte användas i alla sammanhang.

1 Kulturmiljöutredningen finns att ladda ner på kommunens
hemsida www.trelleborg.se/trelleborg2025.
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GATHUS OCH FISKARTORP
1800TAL Östra stranden, Friheden 

Karaktären i dessa områden är småskalig och 
låg, både på hus och på gårdar. Husens framsidor 
angränsar direkt till gatan eller ramas in med 
små uteplatser med mycket grönska som omgär-
das med låga spjälstaket eller murar. Plank och 
högre murar passar endast in mot baksidan eller 
långsidan av husen. De kan också placeras mellan 
två hus för att hålla samman dessa. I likhet med 
fiskartorpen i byarna längs med kusten ser vi 
gärna att släpporna mellan husen bevaras och 
kan förstärkas med plank och växtlighet. Plan-
ken målas gärna i dova färger som kan gå igen i 
fasaden eller i fodren kring fönstren. 

Egnahem i Österlid. Karaktären ut mot gatan utgörs av 
låga murar eller enkla staket som ofta är väl anpassade till 
huset. Gatan upplevs ofta som grönskande då staket ofta 
varvas med häckar och rabatter mot gatan. 

EGNAHEM
1900-1930TAL Österlid, Granlunda, Kattebäck 
Områdena utgörs av en typisk egnahemsstruk-
tur med friliggande villor som stora tomter på 
baksidan av husen. Husen är byggda i tegel och 
är ibland putsade med ljus puts. Uteplatsen mot 
gatan är mindre och omgärdas ofta av en låg 
mur i tegel eller natursten, ett lågt staket, målat i 
ljusa färger och har grindstolpar i sten, tegel eller 
betong. Lägre häckar är också ett naturligt inslag 
i egnahemsstrukturen. Högre plank och häckar 
kan placeras mellan husen eller för att ringa in 
baksidan av tomten in mot kvarteret.

Ett traditionellt plank, vänt med framsidan mot grannens 
gård. Planket skiftar både i kulör och höjd. Uttrycket blir 
varierat och planket upplevs mindre monotont och därför 
inte lika påtagligt. 

Gatuhus i Östra strand. Mot gatan ringas små gårdar in 
med låga staket, medan långsidorna på husen förlängs 
med växtlighet och plank som varierar i höjd. Långa partier 
med höga plank på var sida av gångarna kan upplevas som 
otrygga.
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FLERFAMILJSHUS OCH FRILIGGANDE 
VILLOR 
1930-1940TAL ”Lasarettsbostäderna” 
Väster om lasarettet uppfördes på 1930talet ett 
antal flerfamiljshus som var avsedda för lasa-
rettets personal. Villorna speglar -30talets och 
funktionalismens bostadsideal. Idealet var luftliga 
hus och lägenheter och stora tomter med mycket 
grönska. Häckar och buskage passar därför bra in 
i dessa miljöer. Gårdarna omgärdas även av låga 
murar eller stödmurar i samma enkla och rena ut-
tryck som husen. Enkla smidesstaket eller spjäl-
staket med grindstolpar i natursten, tegel eller 
betong är andra vanliga inslag som passar bra in i 
dessa miljöer.  Högre plank, ofta i trä, går endast 
att hitta mellan tomter eller mot kvarterets inre.

GRUPPHUS 
1950TAL Trekanten i Granlunda 
Området utgörs till stora delar av grupphus, men 
har inslag av individuellt utformade hus. Husen 
hålls samman med en enhetlig arkitektur av 
tegelhus, som ibland är putsade, med sadeltak. 
Husen är också utformade som atriumhus så att 
grannens hus eller en hög mur markerar uteplat-
serna. De befintliga höga murarna är därför na-
turlig inslag i arkitekturen. Mot gatan likar husen 
gathus och har små gröna ytor framför entréer 
som ibland omgärdas av låga staket eller murar i 
betong.

Grupphus med rabatter mot gatan. Strukturen kan liknas vid äldre gathus och bör därför 
hållas öppna mot gatan. Kortsidan på husen kan däremot markeras med en mur eller 
ett plank.

Låga murar och enkla smidesstaket dominerar arkitekturen 
på 1930-40talet. 
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I villakvarter från 
1970-1990talet ser vi 
ofta enkla trästaket eller 
låga murar i betong, te-
gel eller natursten kring 
gårdarna. Grindstolpar 

Under 2000talet har en annan typ av strikthet 
dominerat arkitekturen. Murar i puts eller be-
tong är väl anpassade till husets karaktär och 
influenser från Östasien går att avläsa i träplan-
ken kring tomterna. Planken har också på se-
nare år blivit fler, högre och på många platser 
ersatt häckar. Vi ser dock att planken hålls låga 
mot gatan och att mer grönska planteras på 
tomterna för att göra gatumiljön öppnare och 
tryggare.

Knäckekärr

Västervång

Nybyggd villa med plank på en låg 
betongmur i Västervång. Östasiatis-
ka influenser går tydligt att avläsa 
med det höga gräset och den det 
sirliga trädet som kombineras med 
ett enkelt träplank. 

Lamellhus på 1940-60talet. Gröna, öppna gårdar ringas in med häckar.

VILLAKVARTER

1970-1990TAL

VILLAKVARTER

2000TAL

Lamellhusen kring Barnängen är Trelleborgs 
främsta exempel på en grannskapsenhet 
(bilderna till höger). Arkitekturen är robust 
med enkla former och gårdarna stora och 
öppna med mycket och varierande grönska. 
Grönytorna kantas med häckar och buskar och 
snirkliga promenadstigar sträcker sig genom 
gårdarna. Enkla inhägnader, ofta i järn varvas 
med häckarna och nivåskillnader markeras 

Barnängen 1940-1960tal, Hallabacken 1960tal

LAMELLHUS

1940-1960TAL

med stödmurar i natursten eller betongblock.

Hallabacken (bilden till vänster) är ett an-
nat exempel på en grannskapsenhet. Här 
är tomterna större, rationellare och mindre 
omgärdade, men samma ideal med mycket 
grönska finns kvar. På 1960talet började mer 
trä användas i staketen och ersatte de enkla 
smidesjärnen från 1940- och 50talen.  

är även dessa i betong, tegel eller natursten. 
Utmärkande för 1970-1990talets tomter är fö-
rekomsten av vintergröna växter. Strikt form-
klippta häckar av thuja, liguster eller idegran 

är vanligt förekommande, liksom formklippta 
solitärer och mörkgröna eller blågrå mark-
täckare. Staketen och inhägnaderna spelar en 
sekundär roll i denna arkitektur. 

Plank väl anpassat till husets 
arkitektur och karaktär.
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FLER GODA EXEMPEL 
FRÅN KOMMUNEN

1. Enkelt, rödmålat plank i sluttande etapper. Etappindelningen 
gör att planket upplevs kortare och mindre påtagligt. 

2. Plank i varierande höjd och genomsläpplighet skapa omgärda-
de miljöer på tomten och samspelar med gatan utanför.

3. Enkla spaljéer tillsammanse med växtlighet blir ett diskret  
insynsskydd och skapar en omgärdad tomt. 

4. En mur, en port eller ett plank håller samman två hus i centrala 
Trelleborg. 

5. Putsad mur som också är väl anpassad till huset.Buskar av 
olika art och höjd minskar insynen på tomten. 

6. Plank och en bit in på tomten gör att gaturummet upplevs 
större och blir lättare att överblicka. 

7. Gångväg som har tydlig kontakt med kringliggande tomter 
upplevs som trygg. Den låga muren och rabatter visar en tydlig 
tomtgräns.

1

3
2

4
5

76

4



 
   

KARAKTÄRSOMRÅDEN

1a

1b

2a

2b

2c

3

4 5a

5b

6a

6b

7a

7b

N

Östra stranden
Friheden
Österlid
Granlunda
Kattebäck
”Lasarettsbostäderna”
Trekanten i Granlunda
Barnängen
Hallabacken
Knäckekärr
Kungavägen
Västervång
Stavstensudde

1a
1b
2a
2b
2c
3 
4 
5a 
5b 
6a 
6b 
7a
7b  

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
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Exempel på när två grannar kommit överens om att 
bygga ett plank mellan sina gårdar. Den ena grannen 
berättar att de kört ut i byarna för att se hur planken 
traditionellt byggt i omnejden och sedan kommit över-
ens om plankets utformning. 

GRANNARS MEDGIVANDE 
OCH BYGGLOVSBEFRIADE PLANK 

När man planerar att bygga ett plank eller annan 
hägnad är det alltid en god idé att prata med 
sina grannar om detta. Många konflikter grannar 
emellan går att förebygga med bra kommunika-
tion i ett tidigt skede. 

Vill man bygga ett plank inne på sin tomt för att 
skapa en omgärdad uteplats krävs inte alltid en 
bygglovsansökan, även om planket överstiger 1,1 
meter. Förutsättningen är att planket är place-
rat 4,5 meter från tomtgränsen, inte är högre 
än 1,8 meter samt placeras inom 3,6 meter från 
bostadshuset. Håller man sig inom dessa ramar 
behövs inte grannars medgivande. Se bild nedan. 
Vill man placera planket närmre grannens tomt 
än 4,5 meter krävs dock att den berörda grannen 
godkänner bygget. 

BULLER 

I bostadsområden som gränsar till stora vägar el-
ler industrier kan buller vara ett problem. I dessa 
områden kan man behöva uppföra bullerplank.    
 
Tänk på att ett bullerplank ska vara byggt i ett 
absorberande material. Ett plank som reflekterar 
ljudet kan göra ljudsituationen för grannar värre 
än den tidigare var. Planket bör också vara helt 
tätt, minsta springa gör att ljudet kan tränga sig 
igenom planket. Extra noga bör man därför vara 
vid marknivån. 

max
 3,

6mmax 1,8m

min 4,5m

fas
tig

he
tsg

rän
s

takyta
max 15m2
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Ett plank, en mur eller en häck kan ha inverkan 
på trafiksäkerheten. Fri sikt är mycket viktigt i 
trafiksammanhang, framför allt i bostadsområden 
där många barn rör sig på gatorna. Vid utfarter 
och korsningar där sikten är extra viktig finns 
därför en del riktlinjer att förhålla dig till. Höjder 
på plank, murar och häckar ska inte överstiga 
följande mått i sådana situationer. I detta avsnitt 
ligger fokus dock på klippning av häckar och 
buskar. 

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

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

TRAFIKSÄKERHET

För dig som har hörntomt gäller att dina inhägna-
der inte ska vara högre än 80 cm i en sikttriangel 
som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Häckar och buskar ska växa inom eget tomtområ-
de. Sträcker sig buskar eller träd ut över gata eller 
gångbana ska du se till att det finns fri höjd för 
trafikanterna. Den fria höjden som krävs är minst 
2,5 meter över gångväg, minst 3,2 meter över 
cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter 
innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska 
placeras minst 60cm från tomtgräns. 

- Information från Tekniska förvaltningen

0,6 m
2 m

2,5 m

2,
5 

m

80 cm

>2,5 m >3,2 m >4,6 m

10 m

80 cm 10 m
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LÄMPLIGA HÄCKVÄXTER

Klippt häck:
•	 avenbok  
•	 bok   
•	 hagtorn  
•	 häckkaragan  
•	 idegran  
•	 liguster
•	 måbär
•	 näverlönn
•	 oxbär
•	 oxel
•	 spirea
•	 syrén

Häckplantor planteras normalt 3 st per löp-
meter. I samband med vårplantering beskärs 
häckplantan. Vid höstplantering väntar man 
med beskärningen till påföljande vår. Häck-
plantan klipps ned till halva höjden för att den 
ska ge tillräckligt med nya skott nedtill. 

Friväxande låg häck:
•	 liten svart aronia
•	 björkspirea
•	 hybridspirea
•	 mahonia
•	 ölandstok

Nyplanterad avenbokshäck

Friväxande ölandstokshäck
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EXEMPEL

•	 Ifylld blankett om Ansökan om 
bygglov för murar och plank. Finns 
att ladda ner på hemsidan, www.
trelleborg.se. 

•	 Tomtkarta i skala 1:400 eller 1:500 
där planket är inritat. Måttsatt av-
stånd mellan planket och fastighets-
gränsen redovisas tydligt. 

•	 En måttsatt fasadritning på planket 
eller muren, framifrån och i sektion 
i skala 1:20.

•	 Beskrivning av material och färg, 
gärna med exakt NCS-nummer (na-
tural colour system).

•	 Lämpliga foton på platsen.

•	 Kontrollplan. Exempel finns på 
hemsidan.

En bygglovsansökan ska innehålla:

c/c-avstånd mellan plintar bör understiga 2 meter.
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Fundament ska alltid anpassas till konstruktionen och vara 
placerat innanför den egna fastighetsgränsen.



 
   

SAMMANFATTNING

•	 Använd miljövänliga material. Alternativ 
till exempelvis tryckimpregnerat virke 
finns att få hos en byggvaruhandel.

•	 Ett tätt plank ger inte bästa vindskydd.
•	 Se till att planket blir stabilt och bestän-

digt. Alla plank kräver dock en viss mängd 
underhåll med åren.

Har du funderingar över vad som passar kring 
just din tomt kan du höra av dig till Samhälls-
byggnadsförvaltningen så får du hjälp med 
inspiration och tips. 

•	 Kontrollera planbestämmelserna för tom-
ten i gällande detaljplan. 

•	 Låt dig inspireras av omgivningen och 
platsens historia.

•	 Tala med berörda grannar.
•	 Ta alltid hänsyn till trafikförhållanden. 

God sikt i trafiken ska alltid tillgodoses.

Att tänka på:

•	 Syftet med inhägnaden. Behöver hela tom-
ten vara inhägnad?

•	 En gata med många höga och täta plank 
tappar kontakten med kringliggande hus. 
Gatan får ett monotont uttryck och färre 
väljer att vistas utomhus. En folktom gata 
upplevs för de flesta som otrygg.

•	 Att välja en häck framför ett plank bidrar 
till en sundare bostadsmiljö då grönskan 
tar upp föroreningar i luften.    

•	 Häckar och buskar går lättare att anpassa 
till varandra utan att det ser rörigt ut. 

•	 Om planket har en framsida ska denna 
vändas mot gatan eller mot grannens 
tomt. 

När du vill bygga en mur eller ett plank 
behöver du göra följande:


