
 
 

 

 
 

Datum: 2015-06-23 § 76 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SBN/2015:591 

 

 

Riktlinjer för plank, staket och murar i 

Flens kommun 

 
Inledning 

Dessa riktlinjer syftar till att ge råd och vägledning vid uppförande av 

plank, staket och murar. 

 

I samband med uppförande av plank, staket och murar uppkommer ofta frågan om vad              

som är bygglovspliktiga åtgärder, krav på utformning, anpassning till omgivningen och           

trafiksäkerhet. 

  

Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som               

insyns- eller bullerskydd ökat markant. Intresset för att göra olika typer av            

markförändringar som uppfyllnad med stödmurar på tomten har också ökat. I vår            

sörmländska kulturbygd finns en lång tradition av häck och staket i tomtgräns.            

Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att häck eller staket bör väljas istället för höga           

murar eller plank som inte alltid utgör ett lika naturligt inslag i miljön. Stödmurar som               

uppförs för att plana ut tomter tar bort tomtens naturliga topografi och landskapets             

ursprungliga karaktär. I de fall plank och stödmurar blir aktuella så bör de utformas på               

ett estetiskt tilltalande sätt som ger en god helhetsverkan för omgivningen. 

 

Definition 

Mur är ett byggnadsverk vanligen bestående av murade/staplade stenar eller en gjuten            

konstruktion av betong. En stödmur räknas som en mur. 

  

Plank är en fristående trävägg som normalt används som ett grövre alternativ till             

stängsel för att skydda mot passage, insyn, bullerskydd eller som vindskydd. 

  

Staket är normalt en lägre form av stängsel som vanligen omgärdar en privat tomt              

eller mark för att markera en gräns om att hindra passage. 

  

 



 

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 %. 

  

Stängsel är en helt genomsiktlig form av nätstaket som vanligen används för att             

hindra passage och tillträde till område av industriell karaktär. 

  

Häckar och planteringar är bygglovbefriade. Detaljplan kan innehålla        

bestämmelser om skydd av träd eller annan växtlighet. Utökad lovplikt för trädfällning            

kan råda. Jordabalken reglerar bland annat vad som gäller när grenar och rötter tränger              

sig in över tomtgräns. 

  

Utformning och anpassning 

Murar och plank ska anpassas till förutsättningar på platsen och ha en estetiskt             

tilltalande utformning. Placeringen bör vara indraget ca 0,5 m på den egna tomten så              

att underhållet kan ske utan intrång på grannens fastighet (gäller även staket). 

  

Om murar, plank, häckar och staket placeras i närmare en sikttriangel om 10 m från               

trafikkorsning får de uppföras till en högsta höjd av 0,8 m ovan mark så att               

siktförhållandena i korsningen inte påverkas. För utfart gäller motsvarande mått i           

avstånd från utfart 2,5 m. 

  

Staket bör utformas så att risk för skador och olyckor förhindras genom att man              

undviker öppningar med mått mellan 100-230 mm p.g.a. risken att fastna med            

huvudet. 

  

Inom områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljön är kraven på anpassning            

större och extra hänsyn bör tas till utformning av staket, murar och plank. 

  

Detaljplan 

För murar eller plank på mark som enligt bestämmelser i detaljplan inte får bebyggas,              

kan bygglov prövas som liten 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. 

  

Bygglovsplikt 

En mur är bygglovspliktig när den uppförs till högre höjd än 0,5 m över anslutande               

marks lägsta nivå. 

  

Ett staket övergår till att definieras som plank (dvs. bygglovspliktigt) när höjden            

överskrider 1,2 m över marknivå eller att genomsiktligheten är mindre än 40 %. För              

marknivå gäller att sida mot allmän platsmark alternativt sida mot granne definierar 

bashöjden. Glas eller plexiglas räknas inte som öppen konstruktion. 

  

Ett stängsel är normalt inte bygglovspliktiga om de är lägre än 2,5 m över mark. Om                

stängsel används runt bostäder är de inte bygglovspliktiga om de är lägre än 1,2 m över                

mark. 



 

  

Lagtexter 

Enligt 9 kap 8 § 1 plan- och bygglagen samt 6 kap 1 § 7 plan-och byggförordningen                 

framgår det att det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra andra              

anläggningar såsom murar och plank. 

Staket och stängsel regleras inte i plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen             

varför de ej är bygglovspliktig anläggning. Skillnaden mellan staket och plank avgörs            

genom rättspraxis och grundas genom språkliga tolkningar där byggnadsnämnden har          

rätt att besluta om vad man anser är bygglovspliktigt. 

Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen är en byggnadsåtgärd bygglovspliktig om den              

bedöms vara en byggnad eller en tillbyggnad. 

Enligt 9 kap 4 § plan- och bygglagen är det tillåtet att utan lov uppföra en 1,8 m mur                   

eller ett plank för att i direkt anslutning till huset anordna en skyddad uteplats inom 3,6                

m från huset och minst 4,5 m från tomtgräns. Med grannens medgivande är 

det tillåtet att uppföra muren eller planket närmare än 4,5 m. 

  

Sådan bygglovsbefriade åtgärder får dock inte vidtas närmare gräns mot allmän plats            

(ex väg, gata, park, natur) än 4,5 även om angränsande markägare medger detta. 

  

Observera att även om en åtgärd är befriad från bygglovsplikt kan det            

krävas exempelvis strandskyddsdispens för åtgärden. 

 


