ANVISNING

STAKET OCH AVGRÄNSNING
AV TOMTER
I denna anvisning beskrivs principerna för byggande
av staket och avgränsning av tomter samt fastställs
när man ska ansöka om tillstånd för staket.
Det rekommenderas att man tar kontakt med
byggnadstillsynen redan i början av planeringen.
Fastighetsägaren har i regel rätt att bygga ett staket på gränsen av sin
tomt1 om annat inte föreskrivs i detaljplanen för området. I detaljplanen
kan finnas bestämmelser som antingen tillåter, förbjuder eller förpliktigar till byggande av staket. Om det inte finns bestämmelser om byggande av staket i planen ska byggnadsordningen för Helsingfors stad
iakttas. Byggnadsordningen förpliktar bland annat att man i samband
med att en byggnad uppförs avskiljer tomtgränsen mot en gata med
planteringar eller förser den med en häck eller ett staket, om det inte
finns grundad anledning till annat förfarande.2
För byggande av staket behövs alltid ett av byggnadstillsynen beviljat
tillstånd med undantag av några fall som anges nedan i denna anvisning.3

TILLSTÅND BEHÖVS INTE
•
•
•
•

För byggande av staket eller stödmurar inne på tomten. Staket eller
murar anses stå inne på tomten när de står minst lika långt från
tomtens gräns som de är höga.
För byggande av staket mellan tomter när staketet har en maximal
höjd på 1,6 meter mätt från marknivån och när ägaren eller innehavaren av granntomten samtycker till att staketet byggs.
För byggande av staket på gränsen mot en gata när staketet har en
maximal höjd på 1,2 meter mätt från marknivån. Konstruktionerna
med grunder ska helt och hållet byggas inne på den egna tomten.4
För byggande av staket på gränsen mot en park eller annat motsvarande allmänt område när staketet har en maximal höjd på 1,6
meter mätt från marknivån. Gatu- och parkavdelningen vid byggnadskontoret ska dock godkänna byggandet och konstruktionerna
med grunder ska helt och hållet byggas inne på den egna tomten.4

TILLSTÅND BEHÖVS
•

Alltid om de under föregående punkt angivna kriterierna inte uppfylls.
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VILKET TILLSTÅND?
Tillståndet som beviljas för byggande av staket heter åtgärdstillstånd.
Det söks elektroniskt i Lupapiste (www.lupapiste.fi/sv) och till ansökan
bifogas planer.
Även om något åtgärdstillstånd inte är nödvändigt ,men man vill försäkra sig om staketets lämplighet, kan man ansöka om ett så kallat stadsbildsmässigt utlåtande för planerna i Lupapiste.
Om ett staket byggs på tomtens gräns eller närmare tomtens gräns än
det är högt krävs alltid grannens samtycke, också i fall åtgärdstillstånd
för staketet inte är nödvändigt. Om man inte lyckas komma överens om
byggandet med grannen kan man ansöka om åtgärdstillstånd för staketet, eftersom byggnadstillsynsmyndigheten av särskilda skäl kan bevilja
tillstånd för byggande av ett staket på gränsen om det inte orsakar
betydande olägenheter för grannen.
Om ett staket har uppförts i strid mot det beviljade åtgärdstillståndet
eller denna anvisning kan byggnadstillsynsmyndigheten bestämma
att staketet ska ändras eller rivas. Detta kan komma i fråga också om
staketet inte passar in i omgivningen eller gör den fulare, om det inte är
säkert eller om det till utseendet inte uppfyller rimliga krav. Byggnadstillsynsmyndigheten bestämmer vid behov om bland annat staketets
kvalitet och placering.

PLANERING
Utgångspunkterna för planeringen av staket är detaljplanebestämmelserna och byggnadsanvisningarna, särdragen hos det befintliga byggnadsbeståndet på platsen samt omgivningen och dess skala. Därför
kräver planeringen alltid att man bekantar sig med byggplatsen och
dess närmaste omgivning. Det som redan finns på platsen styr planeringen. Det säkraste sättet att nå ett lyckat slutresultat är att anlita en
professionell planerare.
Behovet av staket och inhägnader kan minimeras genom tomtarrangemang. Noggrant planerade och placerade byggnader, konstruktioner
och växter avgränsar och skyddar uterummet som sådana.
Staket visar var gränsen för området går, disponerar utrymmet och ger
skydd. Ett staket kan, beroende på hur det planerats, vara antingen en
neutral eller en aktiv del av omgivningen. Ett neutralt staket ger ett lätt
intryck och smälter i regel samman med växtligheten. Ett staket som på
ett massivt sätt avgränsar uterummet är en aktiv del av omgivningen.
Då är planeringsuppgiften en del av byggnadsplaneringen eller en uppgift i samma svårighetsklass.
När staket planeras lönar det sig att också beakta sådant som oftast
placeras intill staketet, såsom avfallsarrangemang, cykelställ och brevlådor. Till staketet kan dessutom pergolaliknande byggdelar anslutas,
med hjälp av vilka det är möjligt att kontrollera skuggning samt vind-

Ett staket som tydligt avgränsar gaturummet
från gården är en aktiv del av omgivningen.
Planeringen är till sin svårighetsgrad en uppgift
som motsvarar planering av en byggnad.
Detaljerna på staket kan variera – ändå
harmoniserar de sin omgivning. Byggande av
över 1,6 meter höga staket är tillståndspliktigt.
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och regnförhållandena på tomtens olika delar. Staket kan också användas för att dela in tomten i olika delar med olika användningssyften.
Ett säkert staket är tillräckligt stabilt. Staket får inte heller äventyra
trafiksäkerheten genom att skymma sikten inom trafikområden och inte
heller uppmuntra till klättring.
Material, konstruktioner och färger
Trä är ett vanligt byggmaterial för staket. Staket av trä lämpar sig på
många olika ställen och virke finns i ett antal olika storlekar med olika
ytbehandlingar.
Metall används oftast i stängsel av platt- eller stavjärn eller svetsade
nätstängsel samt i mer dekorativa stängsel av smidesjärn som delvis
tillverkats för hand. Aluminium används huvudsakligen i flätade nätstängsel, vilka är vanligast på industri- och lagerområden.
Byggande av stengärdsgårdar av tegel eller natursten ska övervägas
noggrant på grund av deras tunga konstruktioner och massiva allmänna intryck. En stengärdsgård är som naturligast när den byggs av material som brutits på byggplatsen eller kombineras med andra material
(trä, betong, stål osv.).

Trä är ett vanligt byggmaterial för staket och
lämpar sig på många ställen eftersom virke
finns i ett antal olika storlekar och med olika
ytbehandlingar.

Betong används som material för stödkonstruktioner och -murar antingen som sådan eller kombinerad med andra material. Betong finns
tillgänglig med olika ytor och ytbehandlingar samt i olika färger.
Färgerna ska vara konsekventa och smälta in i omgivningen. Utgångspunkten kan vara terrängen och växtligheten (jordfärger, anpassning
till terrängen) eller färgerna på det befintliga byggnadsbeståndet och
staketen på platsen samt karaktären hos materialet som används.

Höjd och placering
När staketets höjd planeras ska dess placering och användningssyfte
samt höjdskillnaderna i terrängen beaktas. Detaljplanebestämmelserna
kan eventuellt begränsa höjden. Staketets höjd påverkar tillståndsplikten så som konstaterades ovan. Med staketets höjd avses höjden från
marknivån till staketets översta överkant. Om det finns en höjdskillnad
på tomternas gräns ska staketets och stödmurens sammanräknade
höjd mätas på den nedre tomten.

staket

staketets höjd

Grunderna och stödkonstruktionerna ska vara stadiga och passa ihop
med staketets typ och grundförhållandena. Materialen och ytbehandlingarna som används ska uppfylla de allmänna hållbarhetskraven som
ställs på dem. Det ska vara möjligt att underhålla staketet från den
egna tomten, om grannen inte samtycker till att hans eller hennes tomt
används för underhållet. Tryckimpregnerat trä utan lämplig ytbehandling ska inte användas i staketkonstruktioner i stadsmiljöer. Det finns
särskilda produkter för målning av impregnerat trä.

stödmur

Om det finns en höjdskillnad mellan tomterna
mäts staketets höjd på tomten som ligger
lägre.
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Häckar
Plantering av en häck kräver inte ansökan om åtgärdstillstånd. När man
ansöker om bygglov för en nybyggnad finns det dock skäl att också
ange växtligheten på planritningen. Växterna som planteras ska passa
in i stadsbilden. Dessutom ska man bestämma huruvida häcken ska
klippas eller inte. Valet av växter och skötselsättet påverkas av det omgivande områdets ålder och arkitektur.
Det rekommenderas i regel inte att man planterar en häck som ett gemensamt staket direkt på tomtens gräns, eftersom det kan vara svårt
att komma överens om vem av grannarna som ska sköta den. Det lönar
sig att plantera plantorna för en häck som ska klippas på minst en halv
meters avstånd från gränsen så att häcken i sin helhet står på den egna
tomten. Grannen ska ge sitt samtycke till att häcken klipps på hans eller
hennes tomt. Om detta inte är möjligt ska buskarna planteras så långt
från gränsen att häcken också kan klippas på den egna tomten.
Om häcken inte ska klippas regelbundet ska man vid valet av växtart
och planteringsplats beakta storleken på en fullvuxen växt. Häcken får
inte orsaka olägenheter för grannarna, störa trafiken i området m.m.
Till exempel en granhäck som planterats i närheten av gränsen och
som inte klipps, kan under årens lopp nå 15–20 meters höjd och kasta
oskäligt mycket skugga över grannens tomt. Sådana situationer ska
undvikas. Häckarnas och planteringarnas höjder inom frisiktsområdet
vid korsningar och tomtanslutningar bör vara högst 80 centimeter. Då
kan man också se barn bakom planteringarna.
Som skydd för en nyligen planterad häck kan man uppföra till exempel
ett lågt nätstängsel för några år.
Stödmurar
omter kan också avgränsas med stödmurar eller kombinationer av
stödmurar och staket/planteringar. Höjdskillnaderna på gården ska i
första hand genomföras genom terrassering och först i andra hand
med hjälp av stödmurar.8 Gårdar får inte utan särskild anledning jämnas ut så att det uppstår en större höjdskillnad än 0,5 meter på en bostadstomts gräns. Om höjdförhållandena på gården ändras väsentligt
från det som de i samband med bygglovet bekräftade ritningarna visar,
kräver ändringen byggnadstillsynsmyndighetens tillstånd.
Portar
Portar visar ingångens plats på tomten och kan utgöra kronan på
staketet. Portar kan till sitt material och utseende avvika från det övriga
staketet, men ska ändå vara en moderat del av helheten. Portar kan
vara manuella eller fjärrstyrda, ha gångjärn eller glidskena. Öppningen
av portar får inte försvåra den övriga trafiken. Vid placeringen av porten
ska man beakta dess öppningsriktning och utrymmet som den kräver
samt reservera tillräckligt med plats där man tryggt kan stanna medan porten öppnas. Portar fungerar bäst om man placerar en separat
ingångsport vid inkörsporten. Genom att öppna bådadera får man

Växtarten och skötselsättet inverkar väsentligt på
slutresultatet. De kägelformiga tujorna på övre bilden
har planterats som en oklippt rad på tomtgränsen.
Resultatet är betydligt sämre än på nedre bilden
där tujaarten är en annan och häcken har klippts
regelbundet ända från början.

Exempel på naturlig behandling av sluttningar
med hjälp av låga stödmurar och slänter.
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en tillräckligt bred passage för undantagssituationer (t.ex. infart för
utryckningsfordon).
Det är även möjligt att installera en port i anslutning till häckar. Vid
byggandet av portar iakttas anvisningarna om inhägnader och deras
tillståndspliktighet ovan.
Tomtstaket som skyddar mot buller
Skalan och materialen för tomtstaket som tjänar som skydd mot buller
eller damm ska uppfylla de stadsbildsmässiga minimikraven för offentliga uterum. Bullerskyddets nivå ska vara motiverad och ändamålsenlig.
Inpassningen av bullerhinder i stadsbilden och deras byggnadstekniska
planering kräver särskild yrkeskompetens.
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•
•
•

Mer information på byggnadstillsynens webbplats. (www.hel.fi/rava)
RT-kartoteket, filen med bestämmelser, anvisningar och information
om utrustning. Bygginformationsstiftelsen
Puukaupunkien pihat ja aidat. Korjauskortisto. Museiverket/byggnadshistoriska avdelningen. Helsingfors 1994
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