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Bakgrund 
Byggnadsnämnden har till uppgift enligt 
Plan- och Bygglagen att verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetiskt 
tilltalande stads- och landskapsmiljö i hela 
Kungsbacka kommun. I den uppgiften ingår 
att i dialog med husägare slå vakt om befint-
liga kvaliteter och utveckla nya arkitektoniska 
värden. Dessa Råd & riktlinjer för ert område 
ingår i vårt informationsarbete och är en ser-
vice för att underlätta bygglovshanteringen 
för hus i områden med sammanhållen 
gestaltning.

Enklare få bygglov
Genom att följa riktlinjerna i det här pro-
grammet kan vi ge er snabb och enkel 
bygglovshantering i händelse av att ni önskar 
bygga om eller förändra i ert hus. För de 
åtgärder som beskrivs i foldern kan du vara 
säker på att få bygglov om åtgärderna utförs i 
enlighet med folderns råd och stämmer med 
planen.

När behövs det 
bygglov?
Nästan allt byggande påverkar omgivningen. 
I regel krävs därför bygglov. Undantagna är 
till exempel låga staket och mindre skärmtak.

Inre ändringar som inte är alltför genomgri-

pande, kräver inte heller bygglov. Läs mer på 
www.kungsbacka.se/byggabo. Kontakta alltid 
kommunens bygglovavdelning vid oklarheter.

Vid granskning av en bygglovansökan prövas 
om åtgräden stämmer överens med gällande 
lagstiftning och detaljplan. Åtgärden ska 
passa in i området och bidra till en tilltalande 
helhetsmiljö.

Råd och Riktlinjer för Frillesås 1:86 & 1:214 BAKGRUND

Orienteringskarta. För kommunkarta, se baksidan.
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Johan Oscars väg 5 - 27
Bebyggelsen på Johan Oscars väg 5-27, fastighererna Frillesås-Rya 1:86 & 
1:214 uppfördes 2006 av Finsnickaren i Göteborg AB. Kvarteret består av 12 
lägenheter uppdelade på 3 flerbostadshus i 1-2 våningar och två förrådslängor. 
Husen är grupperade runt en gård som innehåller en gemensam gräsmatta och 
parkering.

Byggnaderna är enhetligt gestaltade vad gäller färg, form, material och detaljlös-
ningar. Fasaden består av svart stående lockpanel upp till takfoten. I gavellägen 
bryts panelen av droppkanter som också markerar våningsplanen. Dörrar- och 
fönsterfoder är vitmålade. De ockrafärgade hörn- och fotbrädorna markerar 
exteriört gränsen mellan lägenheter och våningsplan och tydliggör bebyggel-
sens enhetliga gestaltning, med karaktäristiska konturlinjer som går igen från 
bostadshus till förrådsbyggander.

Taken är flacka, med ett litet takutsprång med inbrädade takavslut. De två 
tvåvåningshusen i norr och söder är uppdelade i förskjutna volymer, därigenom 
skapas en fin variation i de sammanbyggda huskropparna. Mot Göteborgsvä-
gen trappar tvåvånningshusen ned till ett våningsplan och möter de lägre för-
rådsbyggnaderna.

BESKRIVNING Råd och Riktlinjer för Frillesås 1:86 & 1:214
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Tillbyggnader
Uterum
Att utveckla sin bostad med ett uterum är ett vanligt önskemål. 
Ett uterum orienteras idealiskt åt nordost eller nordväst, vid 
placering i söderläge blir solen lätt för påträngande och rummet 
överhettas. I radhus avgörs uterummets dimensioner framförallt 
av hur grannen påverkas.

Generellt bör uterummen placeras vända mot allmänningen för 
att aktivera den gemensamma ytan. Man bör vara uppmärksam 
på att ljusföringen inomhus påverkas kraftigt då ljuset måste 
passera genom ytterligare ett fönster. Välj därför alltid ett uterum 
som har nätta proportioner, med smala metallprofiler och hel-
glasat, inklusive glastak. Uterummet får inte ges ett större djup 
än 2,5 meter och inte en större längd än 5 meter. Då uterum 
placeras på samma fasad som annat befintligt uterum skall det 
ges samma djup som befintligt, så att tillbyggnaderna ligger på 
samma avstånd från gata/hus. Möjliga placeringar illustreras i 
plan på nästa sida.

Behövs solavskärmning till uterummet eller uteplatsen är en upp-
rullningsbar markis en god lösning som inte skapar ett perma-
nent mörker inomhus. Andra alternativ är invändiga persienner, 
jalusier eller solskyddsglas. Fasta skärmtak rekommenderas inte.

FIGUR 1. Exempel på tillägg av glasat uterum som underordnar sig ursprungs-
volymen med indraget läge från hörnet, södra huslängan.

TILLBYGGNADER

Att bygga ett 
uterum är alltid 
bygglovspliktigt. 

Råd och Riktlinjer för Frillesås 1:86 & 1:214
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TILLBYGGNADER

UTERUM. Möjliga placeringar 
och storlekar av uterum. Ett 
uterum per lägenhet.

Uterummet ska placeras 
indraget från gavel/hushörn 
minst 0,5 meter, så att den 
ursprungliga byggnadens 
volym tydligt uppfattas.

Uterum kan placeras på 
valfri sida om huset.

Uterum bör placeras på 
husets norrsida.

Uterum bör placeras mot 
allmänningen.

Uterum bör placeras på 
husets södersida.

Uterum bör placeras på 
husets norrsida, mot 
allmänningen

STAKET & HÄCKAR. 
Möjliga placeringar. 
Ska placeras på 
samma avstånd 0-5 
dm från gångvägen. 
Tänk på att buskarna 
växer!
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AVGRÄNSNINGAR

• Avenbok (Carpinus betulus)
• Häckoxbär (Contoneaster
lucidus)
• Bok (Fagus silvatica)
• Liguster (Ligustrum vulgare)
• Vintergrön liguster (Ligustrum

’Atrovirens’)
• Bukettapel ( Malus sargentii)
• Måbär (Ribes alpinum ’Schmidt’)
• Oxel (Sorbus intermedia)
• Norsk brudspirea (Spirea x
cinerea, ’Grefheim’)

Att vilja markera gränser för sin trädgård i syfte att kunna 
vistas mer avskilt utomhus är självklara önskemål när man valt 
att bo i en markbostad.

Häckar
Den finaste avgränsningen uppnår man oftast med en lägre 
häck som markerar tomtgränsen samtidigt som den bidrar till 
att göra området grönare och ökar den allmänna trevnads-
känslan. Att blanda olika sorters häckar brukar ge en vacker 
variation, du kan därför gärna välja en annan häck än grannen. 
Däremot är det viktigt att häckarna placeras på samma av-
stånd från gatan / gångvägen, i det senare fallet gäller 0-5 dm.

Staket
Att sätta upp staket eller plank påverkar utseendet i området 
mer än vad man först kan tro, det måste därför göras med stor 
hänsyn till husens utseende, helhetskaraktären och grannarnas 
utsikt.

Byggnaderna i Frillesås-Rya har ett ganska stramt formspråk 
med artikulerade vertikala och horisontala linjer i fasaden. Ett 
enkelt staket som plockar upp byggnadens formsspråk kan 
bidra till att förtydliga husens karaktär.

Tryckimpregnerat virke bör av miljöskäl inte användas för 
staketen.Vid tryckimpregnering använder man sig av metallsal-
ter som med tiden tvättas ur och kan skada miljön och män-
niskors hälsa. Tryckimpregnering behövs inte för ett staket 
som skall målas, och spjälorna är vanligtvis så välventilerade 

FIGUR 2. Staket bör utformas likartat och placeras på samma avstånd från gångvä-
gen för att undvika ett ”stökigt” och gyttrigt utseende. Här illustreras möjlig staket-
placering tillsammans med tillbyggda uterum på söderlängans norrsida.

Häckar, staket och plank

Exempel på bra häckbuskar

Bygglov krävs för 
att uppföra plank, 
fristående mur eller 
stödmur. Häckar, 
staket (upp till 1,10 
m höjd) och spaljéer 
får uppföras utan 
bygglov. Plank avser 
en ihägnad som är 
högre än ett normalt 
staket.

Måbär Liguster Avenbok

Råd och Riktlinjer för Frillesås 1:86 & 1:214
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AVGRÄNSNINGAR

att regn och fukt snabbt kan torka ut, kemiska träskydd är därför inte 
nödvändigt.

Staketutformning
Förslag på staketutformning framtaget med hänsyn till byggnadernas 
formspråk. redovisas till höger. Obehandlat, oljat eller lackat virke 
sticker ut från de målade byggnaderna, staketet bör målas i fasadens 
färg eller komplementfärg, dvs vit. Staketet håller bättre om överligga-
ren fasas i överkanten. Illustration av lämplig utformning till höger.

Markbehandling
Markbehandlingen vid entréerna och på uteplatserna består av ljusa 
betongplattor och ljus betongsten. Skall dessa ersättas av något annat 
material rekommenderas ett som har en liknande kulör, för att undvika 
en konflikt med den mörka fasaden. Vi avråder från att välja andra fär-
ger, t ex brända/ockra/röda toner.

Avenbok

Råd och Riktlinjer för Frillesås 1:86 & 1:214

FIGUR 3. Befintlig Tujahäck avgränsar om-
rådets södra perimeter

FIGUR 4. Markplattor vid husen.

FIGUR 5. Förslag på lämplig staketutformning.
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