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Genom åren har många sommarstugeområden växt fram i Kungsbacka kommun. 

De ligger ofta nära kusten och har en speciell karaktär och historia.

De senaste decennierna har dessa områden genomgått en omvandling. Allt fler  

människor bosätter sig permanent och bygger till sina sommarstugor eller bygger helt 

nya bostadshus. Vi medverkar till utvecklingen genom att dra fram kommunalt vatten 

och avlopp, och tillåta åretrunthus på upp till 200 kvm. 

Dessa sommarstugeområden har varit människors fritidsparadis i flera generationer.   

Det tycker vi är viktigt att ta hänsyn till när nya hus planeras och byggs. 

Med denna skrift vill vi ge dig inspiration och råd om hur du kan bygga nytt utan   

att områdets särdrag försvinner. Vår förhoppning är att de nya husen ska   

smälta in i och bli ett tillskott till miljön.
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Karaktärsdrag som kan ge inspiration

Sommarstugeområden har flera speciella karaktärsdrag: 
•	 Naturen	är	orörd	och	finns	nära	husen
•	 Det	är	grönt	och	lummigt
•	 Husen	har	anpassats	till	terrängen	
•	 Enkla	traditionella	hustyper	med	sadeltak	är	vanligast
•	 Bostadshusen	är	ofta	kompletterade	med	fristående	

byggnader,	som	gäststuga,	garage	och	redskapsskjul
•	 Fasaderna	består	av	träpanel	och	taken	är	försedda	

med tegel eller takpapp 
•	 Vägarna	är	slingrande	och	av	enkel	standard	utan	

trottoarer
•	 Gamla	gärdsgårdar	och	byggnader	finns	kvar

Anpassa huset efter terrängen

Om	tomten	är	kuperad	ställs	större	krav	på	val	av		
hustyp	och	markanpassning.	En	gyllene	regel	är	att	
anpassa	huset	till	tomten	i	stället	för	tvärtom.	Då	värnar	
du	om	naturen	och	hindrar	att	byggnaderna	dominerar	
över	landskapet.

Försök	att	undvika	stora	utfyllnader	som	ger	tomten		
ett	onaturligt	utseende.	Och	tänk	på	att	urberg	som	
sprängs	bort	inte	kan	återskapas.	Ta	tillvara	tomtens	
speciella	förutsättningar	och	utnyttja	höjdskillnader		
och	naturliga	formationer.	

Karaktäristiskt för ett sommarstugeområde är 

att naturen kommer nära husen.

Naturen är en tillgång som du kan ta vara på. Ett urberg som 

sprängs bort kan aldrig återskapas.
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Proportionerna är viktiga

Äldre	sommarstugor	är	ofta	enkla.	Huvudbyggnaden	
dominerar	över	tillbyggnader,	verandor	och	uthus.	

Ett	vackert	karaktärsdrag	hos	många	äldre	byggnader	är	
en	slank	och	lång	huskropp.	Slanka	hus	får	ett	behagligt	
ljus	eftersom	dagsljuset	når	in	i	husets	alla	delar.	

På	traditionella	hustyper	sitter	ofta	takfoten	så	högt	att	
väggen	syns	ovanför	fönstren.	Det	gör	att	huset	får	ett	
lättare	utseende.

Tänk	på	att	stora	hus	ser	mindre	ut	om	proportionerna	
är	väl	avvägda	och	om	balkonger,	burspråk	och	vinds-
kupor	inte	är	för	stora.	Ett	stort	tak	tynger	ner	huset.	
Taket	kan	även	upplevas	som	en	tyngd	om	takfoten	är	
för	dominant.

Takets utformning spelar stor roll. Ett stort tak tynger ner 

hela huset, som på husen till höger.

Ett nybyggt hus med takkupa och veranda som har väl avvägda proportioner. Detta ombyggda hus har anpassats till den 

smala tomten. Slanka hus får mycket goda 

ljusförhållanden inomhus. 

Att dela upp byggnaden i flera huskroppar ger ett luftigt intryck.
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Välj hus som passar in i omgivningen

Om	du	ska	bygga	nytt	är	det	viktigt	att	du	väljer	en	
hustyp	som	passar	in	i	omgivningen.	Ett	traditionellt	
hus	passar	i	de	flesta	svenska	miljöer.	

Men	det	är	inget	som	hindrar	att	du	bygger	ett	modernt	
hus.	I	så	fall	är	det	viktigt	att	det	finns	en	likhet	med		
de	omgivande	husen	när	det	gäller	storlek,	material		
eller	färger.

Ta fasta på husets karaktärsdrag

Om	du	ska	bygga	om	eller	till	ditt	hus	är	det	viktigt	
att	ta	fasta	på	husets	karaktärsdrag.	Det	gäller	allt	från	
storlek	till	detaljer	och	material.	En	tillbyggnad	kan	
bli	spännande	om	den	får	ett	modernt	formspråk	som	
kontrasterar.	Du	kan	också	välja	att	följa	originalbygg-
nadens	formspråk	och	detaljer	mycket	noggrant.	

En tillbyggnad som är väl anpassad till den ursprungliga byggnadens form.Detta moderna hus i ett plan smälter väl in i det 

omgivande landskapet. 
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Tänk på hur du placerar fönstren

Fönster	och	dörrar	är	en	del	av	fasaden	och	det	är	vik-
tigt	att	de	harmonierar	med	den.	Om	du	ska	tilläggs-
isolera	är	det	bäst	att	flytta	med	fönstren	utåt.	Annars	
är	risken	att	fönstren	ser	ut	som	hål	i	fasaden	och	att	
ljusinsläppet	blir	sämre.	

Tänk	på	väderstrecken	när	du	bestämmer	storlek	på		
och	placering	av	fönstren.	Risken	är	att	stora	fönster	
mot	söder	ständigt	måste	vara	fördragna,	medan	stora	
fönster	mot	norr	släpper	ut	mycket	värme.	

Se inne- och utemiljö som en helhet

En	altan	är	en	förbindelse	mellan	hus	och	trädgård,	och	
bör	därför	följa	terrängen.	En	altan	som	är	upphöjd	över	
marken	kan	dominera	både	hus	och	tomt.	Dessutom	
blir	det	lätt	skräpigt	under.

Tänk	på	att	altanen	eller	balkongen	är	en	del	av	ditt	
hus.	Använd	därför	gärna	en	befintlig	vägg	eller	ett	hörn	
som	bas.

Ett traditionellt tvådelat fönster i modern tappning. Huset ger ett välkomnande intryck om 

huvudentrén placeras på husets framsida.
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Anpassa färg och material

Olika	landskap	har	av	tradition	olika	färgsättning	och	
material	till	sina	byggnader.	Kungsbacka	är	lite	av	ett	
gränsland	mellan	Halland	och	Bohuslän.	Här	finns	både	
Bohusläns	ljusa	och	Hallands	dova	färger.	Vanligast	
är	träpanel	på	fasaderna,	och	rött	taktegel	eller	svart	
takpapp	på	taken.

Färg	och	material	kan	användas	för	att	göra	ett	område	
enhetligt.	Ett	avvikande	hus	med	en	färg	som	passar	in	
i	omgivningen	blir	mer	harmoniskt	än	ett	hus	i	tradi-
tionell	stil	som	målas	i	en	gräll	färg.	Tänk	på	att	starka	
färger	sällan	blir	bra	på	stora	ytor.	Däremot	kan	de	
fungera	på	detaljer	på	huset.

Ett modernt hus som hämtat inspiration från omgivningen.En tillbyggnad med traditionell röd färg 

knyter an till den historiska miljön. 
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Låt inte garaget dominera

Uthus,	garage	och	gäststugor	ska	vara	mindre	än		
boningshuset.	Omvandlingsområden,	där	små	sommar-
stugor	successivt	ersätts	med	stora	åretrunthus,	blir	lätt	

kompakta.	Genom	att	tydligt	skilja	ut	huvudbyggnad	
från	uthus	kan	ett	sådant	område	bli	mer	lättöver-
skådligt	och	luftigt.

En carport som smälter väl in i omgivningen.

 

Genom att bygga små uthus blir tomten mer luftig och överskådlig.
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Se kulturmiljöerna som en tillgång 

Våra	sommarstugeområden	utefter	kusten	är	rika	på	
kulturarv.	Här	finns	stengärdesgårdar	som	vittnar	om	
ett	gammalt	odlingslandskap,	fornlämningar,	historiska	
vägar	och	hus	som	är	byggda	med	traditionell	teknik.

Våra	kulturmiljöer	är	unika	och	kan	inte	återskapas	
om	de	en	gång	förstörts.	Många	miljöer	är	dessutom	
skyddade	enligt	kulturminneslagen,	miljöbalken	och	
plan-	och	bygglagen.	

Kulturmiljöerna	kan	bli	ett	vackert	komplement	när	du	
ska	bygga	ett	nytt	hus.	Se	dem	som	en	tillgång	och	inte	
ett	hinder.	

Den traditionella kulturmiljön med småskalighet och kringbyggda gårdar 

är värd att bevara.

Stengärdesgårdarna vittnar om ett gammalt odlingslandskap 

som inte kan återskapas om det en gång förstörts. 
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Välkommen in till oss

Du	som	ska	söka	bygglov	är	alltid	välkommen	till	oss	på	Plan	&	Bygg	för	att	ta	reda	på	vad	som	är	lämpligast		 	
i	just	ditt	fall.	Du	kan	diskutera	allt	från	planbestämmelser	till	lokal	byggnadstradition	och	terränganpassning.		 	
En	tidig	kontakt	är	ofta	en	tidsvinst	för	båda	parter,	eftersom	det	då	är	lättare	att	snabbt	hitta	en	bra	lösning.

Du	är	välkommen	att	ringa,	skicka	e-post	eller	besöka	oss.	Plan	&	Bygg	har	öppet	hus	varje	helgfri	måndag	klockan	16-18.	
Då	finns	möjlighet	att	prata	med	våra	arkitekter,	ingenjörer,	antikvarie	eller	energirådgivare	utan	att	boka	tid	i	förväg.

Enklare	frågor	kan	du	få	hjälp	med	i	vår	reception,	som	du	når	via	kommunens	växel,	telefon	0300-83	40	00.

plan.bygg@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, Plan & Bygg, 434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se



Kungsbacka kommun • Plan & Bygg • 434 81 Kungsbacka, 0300-83 40 00
plan.bygg@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
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