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Fastighet Nybyn 50:5, Brogatan 4 

  

TV: Fastighetskarta – Nybyn 50:5 markeras med orange (metria.se 2017-01-11) TH: 
situationsplan i bygglovsansökan 

Ärende-
beskrivning 

Bygglov avser plank (staket/vindskydd) i trä, totalt 65 meter. Planket utformas 2,2 
meter högt åt sydost (mot granne) och 1,5 meter högt mot nordost och befintlig 
park/lekpark. Planket antas att placeras i fastighetsgräns. Gränsen mot sydväst är 
häckbevuxen. 

Förutsättningar Gällande detaljplan för delar av kvarteret Flaskan och Hammaren mm i Ånäset (1993) 
reglerar för platsen handel och bostäder (Hb). Prickad mark får inte bebyggas. 
Korsad mark får endast bebyggas med uthus och garage. 

 

Utklipp från gällande plan (aktuell fastighet markeras med rött) 

Yttrande Planket (enligt definition en tät inhägnad som består av mindre än 50 procent luft 
mellan spjälorna)  avses att placeras inom mark som inte får bebyggas respektive 
mark som endast får bebyggas med uthus och garage. 

Plank på ”prickad/korsad mark” beviljas endast i undantagsfall, till exempel i 
mycket bullriga miljöer. Någon grund för att uppföra plank på aktuell tomt bedöms 



inte finnas.  

Uppförande av plank bedöms vara olämpligt då det strider mot 
byggnadstraditionen på platsen och omgivningens karaktär. Staket (max 1,2 meter 
högt) och häckar passar bättre i Ånäset. Staket får uppföras utan bygglov. 

I villaområden bör plank endast förekomma i anslutning till skyddade uteplatser. 
Sådant plank kan uppföras bygglovsfritt vid uteplats om det är max 1,8 meter högt 
och löper max 3,6 meter ut från huset samt placeras minst 4,5 meter från tomtgräns 
(plan och bygglagen 9 kap. 4§ punkt 1). 

Om plank trots allt uppförs på del av tomten bör det ha en estetiskt tilltalande 
utformning som tillsammans ger en god helhetsverkan i stadsbilden. Ska plank 
uppföras bör det platsbyggdas och utformas mer som en spaljé. På en spaljé kan 
man förslagsvis driva upp klätterväxter alternativt att en häck planteras framför 
spaljén. Effekten av det blir att ”planket” mer upplevs som en häck. 

 

  

Exempel spalje (sökning via Google) 
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