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Orienteringskarta

Råd och Riktlinjer vid gestaltning
BJÖRKRIS

ANTAGEN AV BYGGNADSNÄMNDEN 2020-02-20, § 36

Följande råd och riktlinjer utgår från lagar och föreskrifter enligt plan- och bygglagen, 
PBL, SFS 2010:900 som gäller september 2019.
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Råd och riktlinjer

Detta dokument är utformat med syftet att du som 
boende ska få inspiration och vägledning när du 
vill forma din yttre miljö. Dialogen mellan sökande 
och byggnadsförvaltningen vid om- och tillbyggnad 
underlättas och processen förenklas när man har 
samma material att utgå ifrån. Alla behandlas efter 
samma riktlinjer. De kommande sidorna beskriver 
vilka byggnadsåtgärder som kan vara lämpliga för 
ditt hus, så att ändringarna smälter väl in i den 
befintliga miljön. Dessa råd och riktlinjer utgår från 
de lagar och föreskrifter enligt plan- och bygglagen, 
PBL, SFS 2010:900 som gäller september 2019.

Söka bygglov? 

För att bygga till eller göra vissa ändringar 
behövs det vanligtvis bygglov eller en anmälan till 
kommunens byggnadsnämnd. Ändringar i fasad och 
tak inklusive färg på tak och fasad kräver bygglov. 
Alla åtgärder som beskrivs i detta dokument är 
inte bygglovspliktiga. Bor du i bostadsrätt måste du 
både få ett godkännande från föreningen samt söka 
bygglov eller anmäla åtgärden.
Mer information hittar du på kommunens och 
Boverkets hemsida:
www.kungsbacka.se/bygganytt
www.boverket.se

Detaljplan 

Detaljplanen som gäller för området är bindande 
och avgör därför vad du får göra när du söker 
bygglov. Ett praktiskt råd är därmed att titta 
noggrant på detaljplanen för att få en vägledning om 
vad som är möjligt på din fastighet.
Detaljplanen hittar du på kommunens hemsida:
www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/
Samhallsplanering/Detaljplan/

Radhus i kvarter B. Parhus i kvarter I.

BYGGA TILL
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Björkris - gränsen mellan landsbygd och 
stad

I Björkris finns bostäder i olika storlekar och 
hustyper. Gatubilden har en sammanhängande 
struktur och de allmänna ytorna är tydligt 
markerade. Varje kvarter har en egen färgskala för 
att skapa kontrast i området och förstärka områdets 
identitet och orienterbarhet.

Uterum 

I Björkris tillåter byggnadsförvaltningen uterum som 
attefallstillbyggnad med tunna aluminiumprofiler.
Väggar ska vara helglasade förutom i tomtgräns, 
med transparent tak eftersom mesta möjliga ljus 
genom uterummen är nödvändigt för rummen.
Om du bygger den lovbefriade attefallstillbyggnaden 
närmare än 4,5 meter till gränsen krävs medgivande 
av berörda grannar. Medgivandet ska vara skriftligt 
och du lämnar in det i samband med anmälan.

Attefallsåtgärder

Björkris är tätt bebyggt. Beroende på områdets 
täthet med små tomter är inte attefallsåtgärder 
lämpliga med undantag av uterum. 
Attefallsåtgärder kommer prövas enligt kapitel 2 §6 
i plan- och bygglagen, PBL.

Till- och ombyggnad 

Övriga till- och ombyggnader är bygglovspliktiga 
och prövas mot detaljplanen och PBL.

Brandskydd

Byggnaderna ska utformas med tillfredsställande 
skydd mot brandspridning enligt Boverkets 
byggregler, BBR tabell 5:611.

OMRÅDETS VISION
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Exempel på grön 
avskärmning mot 
gården.

RÅD OCH RIKTLINJERBJÖRKRIS

Grön tomtavgränsning

Grönskan och vegetationen är viktiga faktorer för 
områdets karaktär och därför är häckar att föredra 
som avskiljning mot de allmänna ytorna. Tanken 
med detta är att ge i Björkris ett grönt och levande 
intryck. Variation i grönstrukturen med olika växter 
berikar också området.

Murar och mark

Murar kräver bygglov och detaljplanen styr var detta 
är möjligt.

Staket och avskärmning

Om du ska uppföra ett staket ska det vara på insidan 
av häcken så det gröna intrycket får fortsätta att 
dominera. 
Vid avskärmning av uteplats rekommenderas 
obehandlat trä, glesa och liggande träribbor. Det 
bevarar den öppna kvalitén i området. Staket av 
traditionell modell med stående panel ska undvikas.
Plank är bygglovspliktigt.
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Kvarter I består av åtta parhus i två plan. 
Hit tillhör gatorna: Mor Johannas väg och 
Mor Eleonoras väg. 
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S 0502
gul bru

S 7500
grå ku

grå detaljer

husfärg

S 0502
gul bru

S 7500
grå ku

grå detaljer

husfärg

KARAKTÄR

Fasader mot innergården.

De åtta parhusen i två plan karaktäriseras av en 
traditionell huskropp med sadeltak. Samtliga parhus 
har liggande träpanel, två takkupor och två utskjutna 
förråd som avskiljer de två bostäderna.
Fasaderna som vetter mot gatan har en privat 
karaktär. Husen har små trädgårdar med större 
gemensam gård i mitten med lekyta och sittplatser.

KARAKTÄR, FÄRGSÄTTNING

FÄRGSÄTTNING

Parhusens fasaderna är målade i en vit bruten färg. 
Taken, fönsterkarmar och dörrar är mörkgrå. Den 
grå färgen kan du använda till markiser och uterum.

Vid ommålning ska du använda samma kulörer 
om din befintliga bostad.
Ungefärliga NCS-koder till höger. 

 Vit bruten färg, 
NCS S 0502-R

Mörkgrå kulör,
NCS S 7500-N
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UTERUM

Placering och utformning

Enligt detaljplanen regleras storleken på uterum 
till 12 m2 och kan antingen sökas med bygglov eller 
attefallstillbyggnad. 
Om du ska placera ett uterum ska det vara på ett 
sådant sätt att goda ljusförhållanden fortfarande 
råder inomhus. När du bygger uterummet ska 
kulörer anpassas väl till byggnadens befintliga 
kulörer. En enkel takutformning och form likt 
förråd och carport ska väljas.

 Exempel på utformning och utbredning av 
uterum för olika hustyper illustreras nedan.

UTERUM

Exempel på uterum.

RÅD OCH RIKTLINJERKVARTER I

UTERUM

ca
3

700

ca 3 300

UTERUM

ca
3

700

ca 3 300

UTERUM

ca
3

700

ca 3 300

UTERUM



9

N

KARAKTÄR

FÄRGSÄTTNING

UTERUM 

KVARTER B

INNEHÅLL KVARTER B RÅD OCH RIKTLINJER

M
O

R 
CH

AR
LO

TT
AS

 V
ÄG

M
O

R A
NNIE

S V
ÄG

BJÖRKRISVÄGEN

C

A

D

E

Kvarter B består av 21 radhus i två plan 
med samma gestaltning. Hit tillhör 
gatorna: Mor Charlottas väg, Mor Annies 
väg och Björkrisvägen. 
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Radhusen är byggda i två plan med en uteplats och 
balkong in mot den gemensamma ytan. 
Fasaderna består i huvudsak av liggande träpanel. 
Gavelsidorna och fasaderna mot gatan ger 
karaktär då de bryts av i färg och form av liggande 
skivmaterial.
De mindre trädgårdarna avgränsas med häckar som 
ger liv och mjukar upp mötet mot gården.
De fristående förråden avskiljer tomterna och 
skapar mindre insyn. Fönstersättningen består av 
kvadratiska och rektangulära fönster ut mot gatan. 
Skärmtaken förtydligar entréerna mot gatan.

KARAKTÄR

S 7020-Y80R
mörkröd kulör 1

S 0502-Y
gul bruten vit kulör

S 5502-B
ljusgrå kulör

basfärg

tak betongpannor

Plåt på takhuvar kläs med 
lackerad plåtav linab kulör 
045 silvermetallic

indragna entréer 
komplementfärg

S 5040-Y80R
röd kulör 2

S 5040-Y70R
ljusröd kulör 3

S 8005-Y20R
gul bruten vit kulör

indragna entréer 
komplementfärg

S 5040-Y70R
ljusröd kulör 3

FÄRGSÄTTNING

Basfärger

Bostadshusens fasader är klädda i liggande träpanel 
i rött som bryts av med liggande fibercementskivor 
i en mörk gråbrun kulör. Vid ommålning ska du 
använda  samma kulörer och färgsätta på liknande 
sätt som din befintliga bostad. Markiser eller skärm-
tak ska du också anpassa i stil och färgval. 

Röd kulör,  
NCS S 5040-Y70R

Förråd, fönster och fönsterdörrar är i samma färg 
som skivorna. Entrédörr är i klarlackad ek. Taktäck-
ningen är grå.  

Mörk gråbrun kulör,  
NCS S 8005-Y20R

KARAKTÄR, FÄRGSÄTTNING KVARTER B RÅD OCH RIKTLINJER

Skivmaterialet bryter av träfasaderna.

Röd träfasad, som bryts av med skivor i gråbrunt.
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UTERUM

Placering och utformning

Enligt detaljplanen regleras storleken på uterum 
till 15m2 och kan antingen sökas med bygglov 
eller attefallstillbyggnad. Om du ska placera ett 
uterum ska det vara på ett sådant sätt att goda 
ljusförhållanden fortfarande råder inomhus. 
Förslag 1 är placerat på vänster sida då trappan och 
trappväggen är relativt nära fönstret. Direkt dagsljus 

kan då lysa in i den större delen av vardagsrummet. 
Förslag 2 är en rektangulär form.
När du bygger uterummet ska det ha samma 
taklutning och höjd som förrådet eller 
redskapsboden.  Uterummet ska ha grå eller röda 
tunna profiler. Vita profiler ska du undvika då det 
bryter av kraftigt.
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Kungsbacka kommun
0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se

www.kungsbacka.se - för mer information.
Välkommen att kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor.


