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Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening
Bygga nytt, ändra, bygga om.
Generellt krävs tillstånd från styrelsen för många åtgärder du vill göra.
En del åtgärder kräver dessutom bygglovfrån kommunen.
Utan tillstånd får du:
1. Måla om ditt hus i samma kulör som tidigare.
2. Byta takmaterial om du använder dig av svart/gråsvart papp eller plåt.
3. Anordna uteplats utan tak, max 0,5 meter över mark och inte större än 12 kvm.
Om uteplatsen ligger nära en granne ska denne tillfrågas (skriftligt godkännande).
4. Sätta upp spaljé - om det görs på sådant sätt att det inte stör eller skuggar grannen.
Prata med grannen!
5. Bygga ett staket som är max 1,10 meter högt och som målas i samma färg som
tidigare eller i någon av husets färger.
6. Bygga en pergola utan tak i anslutning till stugan med grannens samtycke.
7. Byta ut gamla skadade brädor/panel.
För att riva en kolonistuga och bygga en ny krävs det rivningslov samt bygglov från
kommunen. Bygglovhandlingarna ska bestå av en måttsatt situationsplan som visar
stugans mått och läge på lotten, samt en husritning, som består av en planritning
samt fasader (se bilaga Exempel bygglovritning). Styrelsen måste godkänna
rivning/byggnation innan rivningslov/byggnadslov skickas till kommunen,
byggtillstånd.
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Byggnadens utseende
Du måste ha bygglov från kommunen för att byta fasadbeklädnad/färg eller taktäckningsmaterial (se dock punkt 2 ovan) och för att ta upp ny eller sätta igen ytterdörr eller fönster. En
förstukvist och veranda/altan med tak kräver också bygglov eftersom det förändrar fasaden.
Husets placering på tomten
anpassas till resp. lott – vid nära placering till annan lott krävs grannarnas skriftliga
medgivande. Tänk på att lämna tillräckligt med utrymme mellan byggnad och lottgräns så att
huset kan underhållas.
Anledning till att man ska fråga grannen är dels att vissa åtgärder kan störa genom
skuggning o dyl., men det har också att göra med att om man placerar huset för nära
lottgränsen så begränsar man rätten att bygga på den delen av lotten för grannen.
Om man bygger förråd, stuga och växthus närmare än 3 meter från grannens lott ska man
ha grannens skriftliga godkännande innan man frågar styrelsen. Minsta avstånd till
grannlotten bör inte understiga 1 meter.
Observera! Att sätta upp solceller/fångare på tak eller husvägg kräver bygglov från
kommunen. Denna ansökan är avgiftsfri.
När det gäller att installera kamin o dyl. ska du skicka kopia till styrelsen på den
bygganmälan du gör till kommunen.

Plank/skärm - allt som är högre än 1.10 m och har mindre genomsiktlighet än 50%
betraktas som plank och kräver styrelsens tillstånd samt bygglov från kommunen.





Du får inte bygga plank/sätta upp skärm närmare än 1.5 meter från granne.
Rita upp hur du har tänkt att planket/skärmen ska se ut. Ange material och färg. Rita
upp planket/skärmen i skala 1:10 (en meter är lika med 10 cm), måttsätt
stolpavstånd, höjd och längd av planket/skärmen. Om du köper ett färdigt
plank/skärm finns det ofta bilder hos tillverkaren.
Placera planket/skärmen så att du kommer åt att underhålla det. Bygger du nära
lottgränsen vänd inte baksidan mot grannarna.
En spaljé som har mindre än 50% genomsiktlighet betraktas som plank.

Byggnads-/tillbyggnadsarea
Till byggnadsarea räknas allt som finns under tak. Taksprång på mindre än 50 cm får
borträknas samt mindre skärmtak som sticker ut 70 cm över entrédörr.
Själva stugan får maximalt vara 26 kvm.
Övrig yta som förråd, pergola/uteplats med tak, diskplats med tak, etc. får maximalt vara 5
kvm. Om stugan är mindre än 26 kvm kan övrig yta vara något större än det angivna. Den
totala byggnads-/tillbyggnadsarean får dock ej uppgå till mer än 31 kvm. Tillbyggnader är
också bygglovspliktiga.
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Höjder, taklutning och sockel.
En sockel på 15-20 centimeter över plan mark räcker för en god luftväxling.
För förråd och verandor/altaner med sadeltak bör totalhöjden inte överstiga tre meter. Med
pulpettak inte överstiga 2,1 meter i framkant och 1,9 meter i bakkant.
Vid plana innertak i hela stugan bör rumshöjden inte överstiga 2,2 meter.
För att taket inte ska bli så högt och dominerande i förhållande till övriga huskroppen bör
taklutningen inte överstiga 45 grader.
Lämplig taklutning är 27-38 grader.
Högsta tillåtna totalhöjd är 4 meter. Vid avsteg ska man ha styrelsens tillstånd.

Kort kan man säga att Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till och göra vissa
ändringar och Bygganmälan ett sätt för byggherren att visa att samhällets krav på
byggnaden/åtgärden uppfylls, exempelvis att en byggnation eller installation utförs på
rätt sätt. Bygganmälan ska göras om arbetet handlar om att: uppföra, bygga till
eller väsentligt ändra en byggnad, ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner
berörs eller installera eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och
avlopp (även på lott).
Har du frågor/behöver du hjälp med ritningen? Kontakta styrelsen.
Gå gärna in på Sundbybergs hemsida för att läsa mer om bygglov och bygganmälan:
www.sundbyberg.se
Telefonnummer till Sundbybergs kommun: 08 - 706 8000

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Ansökan om rivnings-/byggtillstånd från styrelsen
Exempel bygglovritning
Exempel på plank
Bilaga 1
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Ansökan om rivnings-/byggtillstånd från styrelsen
Ansökan avser: Nybyggnad
Lottnummer: ………….

□

Tillbyggnad

□

Rivning

□

Annat

□

Lottinnehavarens namn:……………………………..

Telefon/Mobil………………………………………………………………………………..

Beskrivning

□ Ritning och situationsplan bifogas med åtgärderna inritade. Alla avståndsmått till
grannar är angivna och huset/tillbyggnaden/annan ändring är måttsatt.

□ Övrigt ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Detta är en ansökan om rivnings/byggtillstånd från styrelsen för planerad
rivnings/byggstart den:………………………………………………………………………
Datum ……………….

Underskrift…………………………………………………….

Yttrande från Sundbybergs koloniträdgårdsförenings styrelse.

□ Styrelsen godkänner föreslagen rivning/byggnation/ändring
□ Styrelsen avstyrker föreslagen rivning/byggnation/ändring med följande motivering
…………………………………………………………………………………………
………………….……………………

…………….……………………………

Datum då styrelsen behandlade ansökan

Namnteckning och namnförtydligande

Tillstånd från styrelsen gäller i två år från beslutsdatum.

□ Tillstånd från styrelsen skickas tillsammans med ansökan om
bygglov/rivningslov till kommunen.
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Bilaga till ansökan om rivnings/byggtillstånd från styrelsen

Undertecknade närmaste grannar godkänner förslaget:

Lott nr och namnteckning . ………………………………………………………..……..…

Lott nr och namnteckning . ………………………………………..………………………..

Lott nr och namnteckning . ………………………………………..………………………..

Lott nr och namnteckning . ………………………………………..………………………..
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Bilaga 2

Nybygge
 Ange åt vilket håll norr ligger
 Markera nya byggnader med streckade/snedställda linjer
 Ange mått på byggnader och avstånd till gränser
 Visa andra befintliga byggnader(de ska inte streckas)
 Skriv vilka material och färger som ska användas
 Situationsplan ska vara i skala 1:400
 Plan, fasader på stugan i skala 1:100
Tillbyggnad
 Som ovanstående men bara tillbyggnaden ska streckas
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Bilaga 3

Plank
 Rita plank på situationsplanen (sett från ovan)
 Rita utseende på plank i skala 1:20 (framifrån, bakifrån, från sidan)
 Ange kulör

Exempel på plankritning.
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