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Vad är ett Tiny House?
Ursprungligen från USA
Termen �ny house kommer från USA och har si�
ursprung på sju�otalet då den uppstod som en
motreak�on på allt större och dyrare bostäder.
Konceptet �ny house fick e� uppsving i början av
2000-talet som e� ekologiskt och ekonomiskt
a�rak�vt alterna�v �ll större boende. På senare �d
har �ny house vunnit allt mer uppmärksamhet i
både interna�onell och na�onell media.
Hur stora får husen vara?
Det finns en inofficiell storleksuppdelning där
småhus (small house) får vara max 93 kvadratmeter (1000 square feet) och �ny house max
37 kvadratmeter (400 square feet).

Villavagn jämfört med �ny house
I USA och Canada skiljer man på �ny house och
villavagnar. Villavagnen påminner mer om en stor
husvagn medan �ny house byggs med tradi�onella
tekniker och material och påminner este�skt mer
om e� vanligt hus.
Ändring av lagar pågår
Världen över pågår nu en växande �ny house-trend
med lokala strider mot gällande byggregler och
bonormer. Vissa av dessa strider har le� �ll
ändringar av lagar �ll förmån för e� permanent
boende i �ny house. Senast 2019 godkändes en
�ny house-by i Canada e�er en lång rä�slig tvist.
Hus på hjul
Tiny House on Wheels betecknar småhus som
byggs på släpvagnsunderreden så a� husen går a�
dra på vägen med e� större fordon. O�a är det

”Ovanvåningar” och sovlo� räknas inte in i boytan.
Men denna storleksuppdelning är långt ifrån ristad
i sten och begreppet �ny house verkar användas
på de flesta byggnader som helt enkelt upplevs
som ”väldigt små”.
Vad används e� �ny house �ll?
Husen kan användas �ll såväl permanent boende
som �ll kontor, �llfälligt genera�onsboende eller
för uthyrning. O�a byggs husen med fokus på
ekologiska material eller återbruk men det är ingen
standard. Ibland är husen även anpassade för ”off
grid”, som det heter på engelska, då de varken är
uppkopplade mot va�en, avlopp eller el utan har
lösningar som kompos�oale�er, solpaneler samt
ny�jande av regnva�en.

specifikt dessa hus som personer refererar �ll när
de pratar om �ny house, men någon sådan officiell
defini�on finns inte.
Fly�bara hus utan hjul
Vissa hus byggs ej på e� släpvagnsunderrede men
ska ändå vara konstruerade för a� kunna fly�as.
Huset konstrueras på e� sådant sä� a� det går a�
ly�a med ly�kran och är möjligt a� transportera
på vägar på en lastbil. Både �ny house på hjul och
fly�bara hus ställer speciella krav på husets
konstruk�on, må� och vikt.
Sommarstugan - är den e� �ny house då?
Var går då gränsen mellan e� �ny house och en
”vanlig” svensk sommarstuga/kolonistuga? Tiny
house-forum på nätet, svenska och interna�onella,
verkar fokusera på e� mer eller mindre permanent
boende som på något sä� är fly�bart.

Drömmen om det enklare livet...

Behövs det bygglov?
Bygglov eller inte?
Förkärleken för a� bygga �ny house på hjul i
andra länder, speciellt i USA, kommer främst
från a� de då ibland betraktas som bygglovsbefriade (beroende på stat/stad). Tyvärr sprids
envisa rykten på nätet och även i media a� det
samma gäller i Sverige. De�a stämmer inte. Du
får inte ens bo i en husvagn uppställd på den
egna tomten utan bygglov eller �llstånd.
A� tänka på vid bygglov
Du kan själv vara byggherre över di� eget
byggprojekt. Däremot om du bygger e� hus för
permanent användning måste du ha en
oberoende person som är kontrollansvarig. O�a
gäller de�a även fri�dshus för säsongsbruk om
du vill ha e� kök eller badrum. En kontrollansvarig är en cer�fierad person som ska se �ll
a� upprä�a den byggplan som är sa� för
bygget. De�a kan kännas jobbigt, men tänk på
a� en kontrollansvarig är där för a� hjälpa dig
a� projektet blir korrekt gjort och kan vara
behjälplig vid frågor om konstruk�on och lagar.
Cer�fierade kontrollansvariga finns bland annat
på Bolagsverket.
Friggebod och a�efallshus (bolundare)
Lagen om friggebodar och a�efallshus ger e�
ger visst utrymme för a� ställa upp
komplementbyggnader på en tomt med e�
befintligt hus utan bygglov. För a�efallshus
gäller däremot bygganmälan. Bygganmälan är
något lä�are och billigare än bygglov och varje
kommun har sina egna regel på vad som gäller.
Ti�a därför på din kommuns hemsida för
aktuella lagar. Det finns även �llfälligt bygglov
men dessa gäller i högst 15 år. Kanske kan det
vara en lösning om du inte ska bo permanent
på en plats.
Vad gäller permanent boende?
Senare i den här broschyren kan du läsa om vad
som gäller om du vill bygga e� hus för
permanent boende. Samma regler gäller även
om du har e� befintligt hus och fly�ar det �ll
en ny tomt och vill bo i huset permanent.

Hur nära tomtgränsen?
4,5 meter från tomtgräns gäller all�d. Du kan bygga
närmare om grannen godkänner. Be a� få de�a
godkännande skri�ligt. Men bäst är a� undvika närhet
�ll tomtgräns helt om det är möjligt.
Skillnad på stad och landsbygd
Det är även stora skillnader på stad och landsbygd
samt olika kommuners regler. Komplementhus kan få
lov a� byggas på ”landet” (utanför sammanhållen
bebyggelse) utan bygglov. Om du är intresserad av a�
bo i e� �ny house bör du all�d börja med a� kontakta
den aktuella kommunen och fråga om vilka regler som
gäller. ”Svartbyggen” eller likande är absolut inget a�
rekommendera. Din dröm kan då förvandlas �ll en
mardröm med slutresultat a� du kanske får riva eller
fly�a di� hus.

Hus som ska kunna flyttas...
Huskroppens storlek/tyngd och transport
Fungerar det a� bygga e� �ny house på hjul?
Eller vill du bara a� det ska kunna vara så
mobilt a� det går a� fly�a med en lastbil?
Vilken storlek kan huset ha då? Följande avsni�
tar upp bredd, höjd och vikt på huset.
Bredden på huset
Standardbredden för transport på svenska
vägar är 2,6 meter. Det finns dock möjlighet a�
bygga 3,1 meter om byggnaden markeras ut
enligt transportstyrelsens föreskri�er. Är huset
bredare än så t.ex. 4,0 meter krävs det följebil
och risken är a� det blir mer eller mindre
omöjligt a� köra in på smala grusvägar och
liknande. Se vidare informa�on hos
Transportstyrelsen och Trafikverket.
Höjden på huset
Standardhöjden på svenska vägar är 4,5 meter.
Det betyder a� e� �ny house inte bör vara
högre än 4,5 meter (inklusive höjden på
underrede eller lastbilsflak). A�efallshusföretag
som säljer nyckelfärdiga hus väljer a� bygga
dem högst 4 meter i taknock av denna
anledning. Visst finns det möjlighet a� bygga
högre än 4,5 meter men då begränsas det vart
och hur byggnaden kan transporteras av broar,
elledningar och likande.
Längden på huset
Upp �ll 12 meter är det inga problem a�
transportera e� hus på vägar.
Vikten på huset
I teorin kan huset vara nästan hur tungt som
helst. Vill man dock dra det själv gäller
Trafikverkets körkortsbehörighet. Till exempel
får man med e� BE körkort dra en släpvagn på
högst 3500 kg med rä� bil. Det går a� bygga e�
hus på ca 20 kvadratmeter som väger max 3500
kg. E� A�efallshus på 30 kvadratmeter kommer
däremot lä� upp i 6-9 ton. Alterna�vet är då
a� låta en transpor�irma an�ngen dra huset
om det står på hjul eller ly�a upp det med kran
på e� flak och transportera huset på det viset.

Färre saker - mer tid...

Om du vill bygga själv...
Boverkets byggregler
Innan du blir förtrollad av alla krea�va �ny
housebilder på nätet är det bra a� veta vilka regler
som gäller för a� bygga hus i Sverige. Det lä�aste
du kan göra är a� bygga e� �ny house som ska
användas som fri�dshus. Då gäller inte flera av
Boverkets byggregler (BBR) t.ex. �llgänglighet,
bostadsu�ormning, rumshöjd och energihushållning.
Permanent boende
Vill du däremot bygga e� litet hus för permanent
boende är regelverket så komplext a� det lönar sig
a� anlita en arkitekt. Det kan vara utmanande a�
bygga en bostad för permanent boende på en yta
som unders�ger 30 kvadratmeter och ändå
uppfylla BBR. Vissa undantag inom BBR finns för
studentbostäder och kollek�vboende.
Nekat bygglov för permanent boende
E� vik�gt men tråkigt exempel där BBR sa�e
käppar i hjulet är följande berä�else: Två personer
ville bygga sig var si� �ny house. De tog reda på en
del fakta kring konstruk�on och byggna�on men
missade BBR. Paret byggde husen och fann �ll slut
drömtomten de ville bo på. Men när det lämnade
in bygglovet fick de e� nega�vt besked. De hade
nämligen ange� a� de skulle bo permanent i sina
hus, men husen uppfyllde ej BBR. Nu stod de med
var si� färdigbyggt hus som de ej fick bosä�a sig i...
Glädjande nog löste sig dock situa�onen senare
med a� de fick �llfälliga bygglov istället (nu kunde
de bo i sina drömboende i alla fall i 15 år på
samma plats).

A�efallshus/Bolundare
Det finns företag som bygger a�efallshus på
30 kvadratmeter som är godkända för permanent
boende. En anledning �ll a� reglerna kring
a�efallshus ändrades från 25 �ll 30 kvadratmeter
var för a� det lä�are skulle kunna gå a� anpassa
små hus �ll BBR.
Bo permanent i e� fri�dshus
Vad händer om man bygger (köper) e� fri�dshus
och vill fly�a in i det permanent? Det är �llåtet a�
fly�a permanent �ll e� hus där bygglovsansökan
angav fri�dshus. Men om e� fri�dshus börjar
användas som permanent bostad och något av
kraven för permanentbostäder inte är uppfyllda
kan byggnadsnämnden kräva a� dessa ska
uppfylls. Det kan innebära a� byggnaden måste
ändras för a� uppfylla kraven. Även om det är
sällan a� e� sådant krav u�ärdas måste den
boende vara beredd på situa�onen.
Kvalificerad kunskap
För a� summera kapitlet om a� bygga själv är det
klokt a� ta hjälp av någon som har kvalificerad
kunskap om du vill bygga e� �ny house för
permanent boende. Vill du bara bygga e�
fri�dshus är det mycket enklare. Forum, bloggar
och liknande är trevliga a� använda för inspira�on
men sällan �llförlitliga som faktakällor.
Ändring av lagar
I skrivande stund pågår olika former av ak�viteter
för a� ändra på rådande byggnormer kring små�
boende samt a� det även ska bli lä�are a� förstå
vad som gäller specifikt för �ny house.

Giftfritt och miljövänligt byggande
Minska klimatavtrycket
Många som har drömmen om a� bygga sig e� �ny
house önskar också a� minska si� klimatavtryck.
Bygger du e� litet hus har du också möjligheten a�
satsa på lite dyrare material då det inte går åt så
mycket på den lilla ytan. Väljer du miljövänliga
material gör du en tjänst både åt planeten och dej
själv som får e� gi�fri� hus a� bo i.
Återbruk
E� sä� a� vara både snäll mot naturen och sin
plånbok är a� använda sig av återbruk.
Y�erpaneler, innerväggar och plå�ak samt möbler
och inredning är områden där du kan hi�a
byggmaterial andra vill slänga. Även fönster och
dörrar går a� hi�a gra�s på nätet. Är du lite om
och kring dej och erbjuder dig a� hjälpa �ll a� riva
vid renoveringar kan du få större delen av di� hus
byggt av återbrukat material.
Miljövänliga materialval
Det mest miljövänliga materialet du kan bygga di�
�ny house med är trä. Det finns andra bra
naturmaterial t.ex. lera men lera kanske inte
lämpar sig så väl om du bygger e� hus som ska
kunna fly�as. Bygger du däremot di� lilla hus
permanent är det defini�vt värt a� kika på lera,
som du dessutom kanske kan ta från tomten där
du har huset. Väljer du trä var observant på lim.
Speciellt om du använder återbrukat material var
kraven �digare inte så hårda och risken är a� du
t.ex. får höga halter av formaldehyd i di� hus
(undvik t.ex. OSB-skivor med formaldehyd).

Val av isolering och tätskikt
Vill du ha e� friskt hus bör du satsa på isolering av
naturmaterial och diffusionsöppna tätskikt. E�
diffussionöppet hus ska vara vindtä� men öppet
för fukt a� vandra ut ur huset. Du får e� skönare
inomhusklimat och undviker eventuella fuktproblem i konstruk�onen som skulle kunna uppstå.
Miljövänliga isoleringsmaterial är t.ex. cellulosa,
träfibrer, lin, hampa och fårull. Håll däremot utkik
e�er �llsatser i isoleringsmaterialen. Kraven har
skärpts på senare �d och av denna anledningen är
kanske återbruk av just isolering ingen god idé.
Färger och golv
Välj färger som inte innehåller plaster (akryl) eller
alkydoljor. Till trä utomhus kan valen vara: linoljefärg, slamfärg (finns i olika nyanser inte bara röd),
järnvirtrol, färger baserade på äkta trätjära samt
Shogu Shugi Ban (bränd träfasad). Alla färger är
unika och ska användas på lite olika sä� så ta reda
på hur du ska göra av kunnig personal. Inomhus
har du e� större utbud: linoljefärg, äggoljetempera, limfärger, linoljevaxer, samt nya ekologiska färger m.m. Till trägolv kan t.ex. oljevaxer
(var kri�sk �ll innehållet) användas samt såpskurning. Andra val av golv istället för trä kan vara
kork eller (äkta) linoljumgolv.
Badrum
Vill du undvika tätskikt i badrum är t.ex. en
duschkabin e� alterna�v. A� inte använda tätskikt
är all�d e� personligt chanstagande. Försäkringsbolagen täcker ej skador i badrum utan tätskikt.

Från dröm till verklighet...

Fördelar med att bo litet
Ekonomiskt fördelak�gt
Den mest uppenbara fördelen med e� �ny house
är kostnaden. De som bygger själv och har lyckats
samla ihop återvunnet material �ll stora delar av
bygget kan få e� hem som har kostat väldigt lite.
Personen slipper kanske banklån och även boendekostnaderna för uppvärmning, underhåll etc. blir
minimala. Du sparar även pengar på inköp då det
är svårt med a� få plats med nya saker på en liten
yta. Många som bor litet har som argument a� de
vill ha mer fri�d och a� kunna går ner i arbets�d
för a� kanske bli mer själv-försörjande eller bara
för a� kunna njuta mer av livet.
Mindre ekologiskt avtryck & off-grid
Självklart innebär e� mindre hus en mindre mängd
material som behövs �ll själva bygget. Även
interiört får det inte plats med så mycket möbler
eller teknik. Även uppvärmningsbehovet minskar.
Samtliga av dessa faktorer bidrar �ll e� lägre
klimatavtryck. Väljer du dessutom någon form av
off-gridboende t.ex. med kompos�oale�er och
solpaneler minskar avtrycket ännu mer. En annan
anledning �ll a� bo litet och off-grid är kanske en
önskan a� kunna leva oberoende av samhället.

Bygga själv och flexibilitet
Många som lockats �ll �ny house-rörelsen gör det
med tanke på a� det är mycket lä�are a� bygga sig
e� litet hus än en stor villa. Det är också lä� a�
vara krea�v och kunna anpassa huset �ll sig själv
och sin livss�l. Tiny house på hjul erbjuder dessutom den flexibiliteten a� huset när som helst kan
fly�as �ll en ny plats om saker förändras i livet eller
om du helt enkelt önskar se nya platser.
Enklare liv
Personer som dras �ll �ny house-boende önskar
ibland e� enklare liv med färre saker och färre
ansvar än det e� större hus kan kräva. Denna typ
av så kallad downsize kan ge e� mindre stressigt liv
och större frihet t.ex genom a� marken hyrs och
a� färre saker kräver underhåll.
Gemenskap
Något som sakta håller på a� formas även i Sverige
är �ny house-byar. Önskan av samhörighet och a�
vara en del av e� litet samhälle och kanske kunna
ha gemensamma odlingar, samägande eller sociala
ak�viteter lockar.

Nackdelar med att bo litet
Fysiskt och psykisk ohälsa
Det pågår många lagliga tvister runt om i världen
men även i Sverige om på hur liten yta personer får
bo. Argumentet mot trångboddhet är a� det kan
leda �ll både fysisk och psykisk ohälsa a� bo trångt.
Det finns även studier som pekat på a� barn
presterar sämre i skolan om de bor på liten yta.
Frivillig eller ej
Den vik�gaste frågan är om trångboddheten är
frivillig eller påtvingad. Historiskt sä� (och på
många håll i världen än) har människan bo� väldigt
trångt. Regler för trångboddhet kom �ll av
humanitära skäl och är i grund och bo�en sunda. I
Sverige måste vi dessutom anpassa oss �ll de regler
som finns för �llgänglighet. Även dessa har skapats
på goda grunder. E� �ny house med sovlo� passar
kanske inte en äldre person eller en person med
svårigheter a� kunna röra sig.
Speciella regler för �ny house?
Det kan vara svårt a� argumentera varför ”jag” inte
får bo litet om jag väljer det. Tiny house-rörelsen
har uppstå� som motpol mot den växande trenden
a� bo i allt större och dyrare hus. Lagar och regler
finns �ll för hela samhällets vällevnad. Det finns
nog ingen som vill leva i e� �ny house som önskar
a� segrega�onen i samhället i slutändan leder �ll
a� de allra fa�gaste får bo i skrubbar igen. Kanske
är det möjligt a� få fram regler som undantar �ny
house från Boverkets regel utan a� det för den
saken skull skapar e� kryphål för en ny fram�da
fa�gdomsstandard?

Svårt med plats och krångliga regler
En utmaning med �ny house är a� hi�a en plats
a� ställa upp huset på. Enligt svenska regler måste
man ha bygglov eller bygganmälan (om huset faller
under a�efallshuslagen) för alla former av
permanent boende. Det kan vara svårt a� få fram
bra informa�on om vad som gäller om du vill bo
permanent på väldigt liten yta.
Problem med frakten
Även om huset är byggt på hjul är det inte
oproblema�skt med a� dra e� stort och bre�
föremål saka på vägarna. Alterna�vt kan en transpor�irma anlitas men det kostar istället en hel del.
Sociala utmaningar
Personer som bo� på liten yta tar o�ast upp e�
problem som det största. Det är a� kunna samla
familj och vänner i sin bostad. Trångboddhet kan
även påverka möjligheten a� bilda familj nega�vt.
E� annat problem som kan uppstår är om
personen som bor i e� �ny house hi�ar en partner
som redan har en större familj. Även möjlighet �ll
privatliv kan bli en törn i e� förhållande i e� litet
boende.
Förvaring och ordning
Ännu en aspekt som framkommit hos de som bor
små� är möjligheten �ll a� förvara saker och a�
hålla ordning på en liten yta. Ibland löser personer
de�a med a� ha en extra förvaring någonstans
utanför bostaden.

Hur ser ditt drömboende ut?
Börja med fråga dig själv!
Bara du vet vad som är vik�gt i di� liv. A� bo litet
innebär kompromisser. Vad är vik�gast för dig?
Gillar du a� laga mat? Vill du ha en rik�gt bekväm
säng? Eller är kompisar och socialt häng vik�gt?
Första steget mot a� bo litet är a� rensa ut bland
dina saker redan nu. Vad kan du avvara? Vad vill du
absolut ha med dig? Gör det konkret och tydlig.
Skriv listor och mät hur stor plats dina saker tar.
Leta inspira�on och lär av andra
För a� få inspira�on ��a mycket på bilder och
videor på nätet. Lyssna på andra med erfarenhet
av a� bo litet. Vad var deras största utmaning och
vad hade de gjort annorlunda? Vad måste du tänka
på där du bor? Utrymme för varmare kläder och en
bra plats a� hänga av sig y�erkläderna på är
kanske vik�gt i våra breddgrader. Andra saker som
o�a kommer upp hos de som provat a� bo i �ny
house är: trappa istället för stege �ll sovlo�,
möjlighet a� stänga av �ll sovlo�et, rinnande
va�en, större vask, köksfläkt, mer förvaring,
diskmaskin (!), tvä�stapel med både tvä�maskin
och torktumlare och mer plats a� träffa folk på.

Skissa på din drömhus
Nästa steg är sedan a� börja skissa på din dröm.
Penna och papper funkar men i e� inredningsprogram på datorn/paddan kan du lä� ändra om i
planlösning och möblera med möbler i rä� storlek.
Oavse� vilket, gör dina skisser skalenliga och så
verklighetstrogna som det bara går. Fördel med
inredningsprogram är a� du kan se en 3D vy av det
du ritat och ”gå in i rummet”. Det finns gra�s
inredningsprogram a� använda.
Ta hjälp av proffs
Innan du sä�er hammaren på spiken är det
värdefullt a� ta hjälp av en arkitekt eller e�
kunnigt byggföretag. De tusenlappar det kostar
sparar du lä� i de bekymmer du kan undvika. Ska
du bara bygga något litet beställ en byggkonsulta�on på några �mmar, det är inte dyrt. Ska du bygga
di� drömboende för flera år framöver är en
arkitekt värd varenda krona. En arkitekt måste inte
rita huset om du gjort de själv, däremot kan de
komma med vik�ga synpunker, �ps och idéer.

Välkommen in...

Lite inspiration...

Tiny house “Mini”
Tiny house storleken mindre
Möjligheterna �ll hur e� �ny house kan möbleras
är förvånansvärt flexibelt och stort. Ti�ar du på
bilder på nätet ser du sällan två som ser lika dana
ut. På denna sida presenteras e� �ny house i en
mindre storlek. Huset har y�ermå�en 3 x 4 meter
vilket ger ca 12 kvadratmeter boyta. Höjden är fyra
meter för a� få plats med e� sovlo�. De�a gör a�
huset ej kan godkännas som friggebod men
däremot som a�efallshus. Placeras huset på e�
släpvagnsunderrede borde det viktmässigt gå a�
dra med en större bil.
E� litet off-grid fri�dshus eller gästhus?
Huset är ritat som e� fri�dshus med litet kök och
enkelt toale� (mulltoa kanske). Prioriteringen är,
trots storleken, e� lu�igt och härligt allrum. Om
det möbleras med en bäddsoffa kan fyra personer
sova i huset. Huset kan byggas helt off-grid med
kokpla�or/kylskåp som drivs på gasol samt med en
mindre solpanel på taket för lite el �ll belysning.
I små hus är ljusinsläpp och fönster vik�ga varför
det också har prioriterats i husritningen.

Lite inspiration...

Tiny house “Medium”
E� ”lagom” stort �ny house
Här presenteras e� �ny house i en o�a förekommande storlek. Huset har y�ermå�en 3 x 9 m vilket
ger ca 20 kvadratmeter boyta. Höjden är på fyra
meter för a� få plats med två sovlo�. Huset kan godkännas som a�efallshus och med viss modifiering
även som permanent boende. Placeras huset på e�
släpvagnsunderrede kan det dras med t.ex. lastbil.
Alterna�vt kan det ly�as med kranbil och transporteras på det sä�et istället.
E� fri�dshus för året runt användning
Huset är ritat som e� fri�dshus. För permanent
boende måste t.ex. isoleringen vara tjockare samt
a� en del fönster måste kanske tas bort pga energikraven. Huset har rymligt kök, en toale� med dusch
och tvä�stapel samt e� lu�igt och ljust allrum. I
huset finns dessutom två lo� �ll an�ngen sovrum
eller kontor/förvaring. Det lite unika med designen
är lo�gången som förbinder sovlo�en och som gör
a� det endast behövs en trappa �ll båda lo�en.
Golvet är också nedsänkt vid bakre väggen uppe på
lo�en så a� det ska bli lä�are a� röra sig där uppe.

Lite inspiration...

Tiny house “XL Extended”
E� stort �ny house
Kanske vill du bo i e� litet hus men de minsta �ny
husen fungerar inte så bra av olika skäl. Kanske är ni
många i familjen eller så har du svårare a� röra dig.
Här visas e� stort �ny house på 36 kvadratmeter.
Y�ermå�en är 4 x 9 meter och huset är anpassat för
permanent boende när det gäller isoleringstjocklek.
Då huset ändå kräver bygglov ligger takhöjden på 4,5
meter så a� det blir ståhöjd på ovanvåningen. Huset
kan for�arande ly�as med kranbil och transporteras
på svenska vägar, dock med en del extraarbete först
för a� se om vägen är framkomlig för det lilla huset.
E� hus a� bo länge i och växa med
Huset har stort kök och rymligt badrum samt plats för
e� vardagsrum eller e� sovrum på bo�enplan. För
a� tänka flexibelt har e� extra �ny hus ”dockats” �ll
det stora. Tillbyggnaden är 4 x 5 meter och fyra meter
i taknock. Extrarummet kan användas som sovrum,
vardagsrum, �ll barnen eller kanske som ateljé/
studio. Det här exemplet visar hur flexibelt e� �ny
house kan vara samt möjligheten a� bo kvar även om
livssitua�oner förändras.

Följ din dröm...

Hitta mer inspiration & fakta
Böcker
Vill du veta mer om �ny house finns det tyvärr få bra källor eller böcker på svenska däremot en uppsjö på
engelska. Tänk bara a� de engelska böckerna inte utgår ifrån svenska byggnormer och lagar.
Building small
av David och Jeanie S�les

Boken innehåller många handfasta bygg�ps med olika former av
konstruk�onsritningar och materialval. En prak�sk handbok.

Tiny Houses
av Mimi Zeiger

En liten och tjock bok fullproppad av bilder på olika former av
�ny house. Innehåller även en hel del planritningar.

Byggekologi
Av Varis Boklandes
och Maria Block

Bibeln för ekologiskt byggande. Dyr men värd varenda krona.
Innehåller allt du vill veta inkl materialval, energifrågor,
avloppslösningar, ven�la�on med mycket mer.

Bra hemsidor
Mycket går a� få reda på via internet. Gäller det byggna�on och tekniska frågor vänd dig �ll Boverket eller
�ll din kommuns byggnadsnämnd. Det kan också vara en god idé a� leta informa�on på hemsidor �ll
företag som säljer nyckelfärdiga a�efallshus eller �ny house.
www.boverket.se

Sök bland annat på: BBR - boverkets byggregler, bostäder om
högst 35 m2, bostadsu�ormning, �llgänglighet, energihushållning,
a�efallshus och komplementbostadshus.

www.a�efallshus.se

Sidan har en del informa�on om a�efallshus som kan vara av intresse då
de även kan appliceras på �ny house.

www.ekobyggprotalen.se

Är du intresserad av a� bygga med miljövänliga och gi�fria material
kika in på Ekobyggportalen.

www.stjärnsund.nu

Förening som lever för en ekologisk landsbygd. Har bl.a. kurser i �ny
house byggande.

www.ska�ungbyn.se

Unik by på landsbygden med personer som bor i bla �ny house.

Ti�a på videor
För a� få personliga berä�elser och ta del av insikter från de som fak�skt bor i �ny house är det utmärkt a�
��a på videor. Det är även en bra inspira�onskälla �ll olika planlösningar och smarta inredningsdetaljer.
På Youtube finns flera bra kanaler för �ny house. Två av dessa är:
Living Big In a Tiny House & Exploring Alterna�ves

Följ projekt på sociala medier
Just nu är det en hel del privatpersoner som bygger på sina �ny house i Sverige eller har bo� i dem e� tag.
Flera grupper i Sverige håller också på a� bilda små mini-ekobyar eller �ny house kollek�v/byar.
Tinyhouse i Sverige
Två stora svenska �ny house grupper på Facebook.
Tiny house community Sverige
@jordevara

På Instagram hi�ar du Skogskollek�vet Jordevara där några ska
bo i �ny house.

www.sandrajunhammar.se

Bygger eget �ny house och bloggar om det.
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