
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll: 

Tiny House på Nämdö 
 

 

 

1 Varför ett Tiny House? 
2 Hur stort är ett Tiny House? 
3 Vad kostar ett Tiny House? 
4 Var kan man köpa Tiny House? 
5 Varför ska jag ha ett Tiny House på min fastighet? 
6 Lagar och regler för Tiny House? 
7 Off grid? 
8 Vatten- och avlopp 
9 El/uppvärmning/isolering  
10 Tiny House på Nämdö? 



 
 
 
 

1. Varför ett Tiny House? 
 

Tiny House-rörelsen bygger på uttryck som ”downsizing” och ”living with less”: 
skaffa ett mindre hus, med färre prylar och lägre kostnader. Även i Sverige är 
föregångarna oftast människor som söker ett alternativ sätt att leva. Moderna Tiny 
House är inga hemmabyggda hippievagnar. I Sverige finns i dag redan flera tillverkare 
av dessa små, funktionella och extremt, välplanerade hus med en boarea på cirka 19-
25 kvadratmeter. 

 
Tiny House är klassade som Attefallshus och i vissa fall står de också direkt på marken, som 
vilket Attefallshus som helst. Men det vanligaste är att husen står på en trailer eller plattform 
som gör att det är lätt att flytta dem. Dessutom finns det lösningar som gör att husen inte 
behöver kopplas till vatten och avloppsnätet och i vissa fall till och med är självförsörjande på 
el. För markägare i skärgården kan det här bli ett attraktivt sätt att skaffa sig extra inkomster, 
utan att stycka av mark eller teckna traditionella hyresavtal. Hyresgästen kommer ju med egen 
bostad och när han eller hon flyttar, flyttar också huset. 

 
För skärgården kan Tiny Houses betyda att fler människor med begränsade resurser får råd att                  
och arbeta på öarna. Kanske kan det också innebära en föryngring av den bofasta 
befolkningen. 

 
2. Hur stort är ett Tiny House? 
Storleken på Tiny Houses varierar från 13-15 kvadratmeter upp till 25-30 kvadratmeter. 
Storleken begränsas främst av vikten. Maxvikten för den typ av trailers som används är oftast 
3,5 ton. 

 



 

 
I ett litet hus måste man ta varje möjlighet till förvaring. 

 
 

 

På Sveriges vägar har vi en fri höjd på 4,5 meter. I stora delar av resten av Europa ligger den fria 
höjden på 4,0 meter. Att bygga högst 4,0 meter högt är också fördelaktigt, om man vill kunna 
klassa sitt Tiny House som Attefallshus som kan förenkla uppställningen (se avsnittet Lagar och 
regler). I detta fall får huset dessutom inte vara större än 30 kvadratmeter. 

 
Gällande bredden så behövs i Sverige varken särskilda tillstånd eller följebil, bara en "bred last" 
skylt om huset inte är bredare än 3,1 meter. I många andra länder gäller dock andra regler, men 
om huset inte är bredare än 2,5 meter är det fritt fram att dra sitt hus på vägarna i hela Europa. 

 
Längden begränsas mest av vad som är praktiskt att transportera och upp till 12 meter är inga 
problem rent logistiskt. Man ska även tänka på att inte bygga för långt om man vill klassa huset 
som Attefallshus. Mattias Åkesson, Microhouses i Umeå, säger dock: “För att klara maxvikten på 
3500 kg ska du inte köpa ett hus som är längre än 6,6 meter.” 
 
 

Insidan av ett Tiny House från Treesign i Tidaholm. 
 
 
 

 



3. Vad kostar ett Tiny House? 
 

Det beror helt på i vilket skick man köper huset. Du kan köpa det som byggsats, som ett skal 
som du inreder själv, standardutrustat eller specialbyggt. Rent allmänt kan sägas att ett fullt 
inrett Tiny House på 25-27 kvadratmeter som kopplas till elnätet kostar cirka 700 000- 
800 000 kronor + frakt om man köper det från en leverantör. Frakten går på cirka 15 000 – 35 000 kronor, 
beroende på vilken leverantör du köper från och var du ska frakta huset. 

 
En offert från Vagabond Haven på ett Porto (yttermått: 7,3 x 2,5 x 4 m. Boarea: 16 m2 + 9 m2 
loft) finns som bilaga. 

 
Bygger du ditt Tiny House själv kan du hamna på cirka 250 000 kronor, som Sandra 
Junhammar. Min uppskattning är att ett hus som byggs av lokala snickare på plats kan kosta 
cirka 400 000 kronor, inklusive material och arbetskostnad. 

 
 
 
 

 

Sovloftet i Sunshine-modellen från Vagabond Haven. 
 

 

4. Var kan man köpa Tiny Houses. 
 

Det finns tre större leverantörer av Tiny Houses i Sverige: Vagabond Haven i Uppsala, Treesign i 
Falköping och Microhouses i Umeå. Fler tillverkare tillkommer hela tiden. Dessutom finns det 
utländska företag som marknadsför sig mot den svenska marknaden, till exempel Tinybee från 
Litauen och Mobi från Polen. Men även Vagabond Havens och Microhouses hus är tillverkade 
utomlands. I Polen respektive Rumänien. När husen levereras till Sverige gör företagen vissa 
anpassningar själva. 
 
Treesign i Falköping bygger sina hus själva, men tar bara en beställning i taget och är 
fullbokade för minst ett år framåt. 



 

Vagabond Haven har sitt huvudkontor på en gård utanför Uppsala. Husen byggs i Polen. 

 

5. Varför ska jag ha ett Tiny House på min fastighet? 
 

De finns flera anledningar: 
 för att det kan vara kul att vara en del av den här nya ”egna hems”– rörelsen. 
 för att det är ett sätt för en markägare att tjäna pengar på sin mark utan att sälja 

den. 
 för att som i fallet Nämdö säkra återväxten på ön och få hit fler fastboende 

med begränsade ekonomiska resurser. 
 för att i vissa fall kunna få tillgång till hjälp/arbetskraft. Det är inte ovanligt att 

markägare och Tiny House–ägare gör en bytesaffär på det sättet. 
 

 

6. Lagar och regler för Tiny House? 
 

Det är Boverket som slår fast reglerna kring uppställning av hus på hjul, det vill säga, var och hur 
länge man får ställa upp sitt Tiny House, samt om det krävs bygglov eller inte. Det är dock 
kommunerna som tolkar Boverkets regelverk. Därför gäller olika regler i olika kommuner och en 
och samma kommun kan ha olika regler när det gäller tätort, landsbygd, eller glesbygd. 
Därför måste man fråga förvaltningen i just den kommun där man vill ställa upp ditt hus för att se 



vilka regler som gäller på den tänkta platsen. 
 

Det finns tre möjligheter: 
 

1. Ditt Tiny House uppfyller kraven för Attefallshus: sådana hus får uppföras i omedelbar 
närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Den totala byggnadsarean av alla Attefallshus på 
samma tomt får inte överstiga 30 kvm, och den högsta höjden från mark till taknock får 
vara högst 4 meter. Innan uppställningen behöver du göra en anmälan till 
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är också att det krävs särskilda tillstånd inom till 
exempel strandskyddsområde eller nära allmän väg. Om ditt Tiny House inte kan klassas 
som Attefallshus måste du söka bygglov. 

 
2. Du kan ansöka om bygglov för ett "fritidshus", som har mycket färre och mindre stränga 

krav än ett bygglov för ett "permanent boende". Ingen kommer att hindra dig från att 
använda detta "semesterhus" året runt. 

 
3. Du kan söka tidsbegränsat bygglov. 

 
 

7. Off grid? 
 

Traditionella hus kräver VA-system och en uppkoppling till elnätet. Ett Tiny House kan i vissa fall 
klara sig utan det mesta av den vanliga infrastrukturen, större delen av året – om man planerar 
rätt. En vanlig lösning för att få hushållsel är solceller, kombinerat med några batterier och en 
omvandlare, som omvandlar likström till 230 V växelström. Omvandlaren (invertern) kan vara en 
hybrid, som klarar att kopplas till såväl solceller som batterier och elnätet. För att få ner 
elförbrukningen kan spis och ugn drivas med gasol. Vatten kan värmas med en 
genomströmningsvärmare som också drivs med gasol. För att hålla varmt i huset är det bra med 
effektiv isolering och helst treglasfönster. För att komplettera elektriciteten från solcellerna kan 
man installera en vedkamin. Tiny House-ägare som i dag bor off-grid, säger att de klarar sig mer än 
halva året med el från solcellerna. Under vintern behövs det normalt ett tillskott av el. Off grid-
lösningen innebär dock att ett Tiny House blir minst 50 000 kronor dyrare samt att det väger mer. 
 
Vedkamin är vanligt även i Tiny Houses som är anslutna till elnätet. Det finns exempel på Tiny 
Houses som delar på en solcellanläggning placerad på marken eller på taket till ett servicehus. 
 
Mattias Åkesson, Microhouses: “As for off grid or not, I recommend access to electricity and water 
to the house. You can supplement with batteries and solar panels, but it will be very difficult to 
cope with the winter with just that.”  
 
 



 
 

 

Servicecentralen utanpå ett Tiny House med solceller och gasol. 
 
 

8. Vatten- och avlopp 

Toaletten i de flesta Tiny House är oftast antingen en Separett eller en förbränningstoalett.  Väljer du en 
Separett krävs det en kompostbox i anslutning till huset. När det gäller vatten är den smidigaste lösningen 
att man får vatten indraget i huset från en brunn. En sådan brunn kan ligga i anslutning till ett gemensamt 
servicehus där det även finns tvätt- och diskmaskin och avlopp. Det finns också lösningar där man 
hämtar vatten manuellt från en brunn i närheten. Vattnet kan sedan förvaras i en färskvattentank. 
Gråvattnet samlas upp i en annan. Vattentankarna riskerar dock att frysa på vintern. 
 
Om du inte kan ansluta ditt avlopp till en redan befintlig reningsanläggning på platsen där ditt Tiny 
House parkeras, så finns det ett flertal enkla tekniklösningar för behandling av BDT-vatten som inte 
behöver kosta mycket eller ta mycket plats. De vanligaste är BDT-vattenfilter, minireningsverk eller 
växtbaserade reningsverk. 



 
 

 
Den vanligaste lösningen är en Separett. I en del hus finns eltoalett. 

 

 
Om du använder biologiskt nedbrytbara tvättprodukter och begränsar din vattenförbrukning 
kan miljökontoret även godkänna att du släpper ut ditt avlopp direkt i marken utan att koppla 
någon reningsanläggning emellan. 
 
VA-lösningarna som beskrivs ovan är med största sannolikhet inte tillämpliga i skärgårdsmiljö 
med sitt höga skyddsvärde. Någon form av avlopp kommer alltså krävas för Tiny Houses på 
Nämdö. 

 
9. El/uppvärmning/isolering 

 
Som nämnts tidigare är en uppkoppling mot elnätet att föredra. Själva huset kan värmas på en 
rad olika sätt: varmluftpump, radiatorer, golvvärme, vedspis, gasol. Golvvärme är en vanlig 
lösning i Tiny House, eftersom husen får kalla golv om de står på en trailer. Men värmmattorna 
är känsliga och kan inte kombineras med trägolv, enligt Vagabond Haven. Laminatgolv, å andra 
sidan, kan få värmefläckar efter en tids användning, enligt Mattias Åkesson på Microhouses. 
Treesign därmot förespråkar golvvärme och menar att det finns trägolv som fungerar tillsammans 
med värmeslingorna. 
 
Som en tumregel kan man säga att det idag krävs 300 – 350 mm tjock mineralull för att isolera 
taket i ett hus. Används lösull ska du använda runt 500 mm. Motsvarande för väggarna är 200 – 
300 mm isolering. Detta till lätta ytterväggar där konstruktionen består av trä eller stålreglar. 
För att hålla ner vikten i Tiny Houses är isoleringen i väggarna och taket som standard ofta bara 
100 mm. Det finns exempel på 145–170 mm isolering i väggar och 170-220 mm i tak. 



 
Den tunna isoleringen i väggarna kan tyckas vara ett problem, men det handlar om en 
avvägning mellan vikt och yta och u-värde. Dock luftvolymen i ett Tiny House liten och lätt 
att värma upp. Eldar man en kamin får man passa sig så att inte huset förvandlas till en 
bastu. 

 

10. Tiny House på Nämdö? 
 
Det finns en rad tekniska utmaningar som måste lösas, framför allt VA och el – om man ska kunna 
placera Tiny Houses på Nämdö. Men allt det tekniska går att lösa. Förmodligen skulle det bästa vara 
att bygga en servicebod/ tvättstuga intill husen, där de boende skulle kunna få vatten, koppla upp sig 
på el och tvätta. 
 
Helt avgörande är dock markägarnas inställning. För att idén med små, billiga, flyttbara hus ska 
kunna förverkligas krävs det att markägarna tycker det är en spännande och bra idé. 
I dagsläget är varken Västerby eller Västeräng intresserade av att ha Tiny House på sin mark. 
Efter ett första möte med Skärgårdsstiftelsen signalerar inte heller stiftelsen något större 
intresse och påpekar att deras mark är ett naturreservat där det är svårt att få tillstånd för 
bebyggelse, även mobil sådan. 
 
Däremot finns det enskilda mindre markägare som tycker Tiny House är en spännande idé, 
men de får inte plats med mer än möjligen något enstaka hus på sin mark. 
Utan markägarnas intresse blir det därför svårt att förverkliga vare sig idén med Tiny House 
eller Nämdö Green Archipelagos andra planer. 
Men förr eller senare kommer någon att skaffa ett Tiny House på sin mark. Det är billiga och 
smarta hus, och flyttbarheten gör att de kan säljas och flyttas om man vill bygga något annat 
hus eller helt enkelt tröttnar på huset. Förmodligen blir det enstaka, privata investeringar som 
görs inom ramen för familjer. 
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