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ANTAGANDEHANDL1NG 
ENKELTPLANFÖRFARANDE 
Plan Ä 16K 
Ändring av detaljplan for (Sön 667) 
TYLÖSAND (Tyluddens Fritidsby) 
Söndrurn, Halmstad 

Byggnadskontoret 14 maj 2003 

Tillägg till 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 
Till plantorslaget hör f1iljande handlingar: 
Detta tillägg till planbeskrivning 
Tillägg till planbestämmelser 
Tillägg till genomfOrandebeskrivning 
Tyludden l :24, tillbyggnad av uterum, upprättat 2003-05-05 av BPP 
Bygg-o Planprojektering AB 
Tyludden l :25, tillbyggnad av uterum, upprättat 2003-05-05 av BPP 
Bygg-o Planprojektering AB 
Särskilt utlåtande, daterat 2003-05-14 
Fastighetsägarf1irteckning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

PLANDATA 

Inom Tyluddens Fritidsby finns möjligbet att forse fritidshusen med tak
täkta uteplatser. Planändringen avser möjliggöra ing!asning av dessa till 
uterum. Vidare foresläs riktlinjer fOr färgsättning och ändrad byggnadshöjd 
for bebyggelsen inom Tyludden l :24 (g:a Tältstaden). 

Till grund for planändringen toreligger Brandteknisk Riskvärdering, upp
rättad 2002-04-15 av brandingenjör Jens Christiansson, avdelningen fOr 
brandteknik på Lunds tekniska Högskola. Brandtorsvaret har med stöd av 
utredningen 2002-08-26 meddelat att inga erinringar toreligger mot inglas
ning av uteplatserna. 

Planområdet berör fastigheterna Tyludden l :24 och l :25 ägda av Ty lud
dens Fritidsby Ekonomiska Förening Box 107,30104 Halmstad. Fastigbe
tema är belägna i Tylösand c:a 9 km sydväst om Halmstads centrum. 

Tyluddens fritidsby berörs av detaljplanen (byggnadsplanen) for TYL-
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ÖSAND (Tyludden), upprättad i oktober 1979 och fastställd 1982-02-03. 

KOMMUNALA ST ÄLLNINGSTAGANDEN 
Ty! uddens Fritidsby Ekonomiska Förening har hos byggnadsnämnden an
sökt om planändring för att möjliggöra inglasning av de taktäkta uteplatser
na till uterum. Nämnden har 2002-09-11 § 324 uppdragit åt byggnadskon
toret att utföra planändringen. 

FÖRÄNDRINGAR 
PlanfOrslaget möjliggör inglasning av fritidshusens taktäkta uteplatser till 
uterum. Vidare föreslås riktlinjer för fårgsättningen och att byggnadshöjden 
ändras från 2,0 m till 2,5 m inom Tyludden l :24. Ändringen av byggnads
höjden medger att husen kan förses med entre på långsidan utan att avvi
kelse från detaljplanen behöver göras. 

Inom Ty! udden l :24 (g: a Tältstaden) förekommer avvikelser från ur
sprunglig fårgsättning. För att inte området skall förvanskas erfordras rikt
linjer till gällande fårgsättning, som anger att väggar skall utföras i vitfårgal 
skivmaterial och tak i svart papp. Denna grundfårgsättning kvartsår. 

De kompletteringar som kan göras till urspranglig fårgsättning utan att för
störa helhetsintrycket är fårgsättning av dörrblad med karm, samt fOnster 
med karm. För detta ändamål föreslås 3 kulörer, noggrant bestämda enligt 
NCS S. Färgerna skall vara kulörsvaga 10-20, med en svarthet 30-40, i en 
gråskala med tonvikt på grönt, blått och gulrött. Till detta skall även ur
sprunglig bran-svarta lasyr kunna ilirekomma. 

Föreslagna kulörer: 
NCS S 4020-G30Y, alt 5020-G30Y 
NCS S 4020-B30G, alt 5020-B30G 
NCS S 3040-Y20R 

Planförslaget medger att inom Tyludden l :24 (B ma-betecknat område) 
komplettera fritidshusen med uterum vars areal är 9,5 m2 och inom Tylud
den l :25 (Bmb·betecknat område) med arealen 11,3 m2

• För att klara de 
brandtekniska kraven vid en inglasning måste väggen på det intilliggande 
fritidshuset klara brandteknisk klass EI-60 (tåla brand i 60 minuter). För
stärkning av den befintliga väggen från brandteknisk klass EI-30 till EI-60 
görs genom montage av ytterligare ett väggelement utanpå den befintliga 
väggen. Vidare skall varje stuga förses med brandvamare. 
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Figur Il. Ventilation och brandskydd av takfoten. 
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Fir,'W" L Vligg i brand!elmisk klllss E!-60. 
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~~Mineralull 
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rlgUl" 3. Ventilation oCh brandi;Jcydd av ta1c(oten. 
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~ = Milletalull 

Q= Obtilnnbam bdclldnadsskivor 

... = Tllt konstruktion 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Bygglov 
De traditionellt bygglovfria åtgärder som anges i 8 kap 4 § plan- och 
bygglagen PBL 8:4 t.ex. anordnande av ny taktäkt uteplats kan inte med
ges, dels av brandtekniska skäl och dels fiir att fritidshusen är belägna inom 
strikt sammanhållna grupper som estetiskt skulle störas om utbyggnader 
görs utöver det detaljplanen medger. För att tillfiirsäkra så att sådana åtgär
der inte kommer till stånd skall bestämmelse som fiirhindrar detta intas i 
föreningens stadgar. 

Ä ven den kompletteringsflirgsättning som behandlas i denna planbeskriv
ning bör ingå i stadgarna. 

Bygglov skall sökas fiir den inglasning av taktäkt uteplats som medges en
ligt denna detaljplan. 

Genomförandetid 
Genomfiirandetiden fiir planen är 5 år från den dagen den vinner laga kraft. 

Medverkande tjänstemän 

Ann-Britt Thömer på byggnadskontoret har svarat för administrationen 
uppritningen av planfiirslaget. 

Byggnadskontoret 

~ .4-AIJiagcuidebeslutBU!ar vumlt laga k·· 
Bo Magnusson 
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4020-GJOY 

4020-BJOG 

Plan Ä !6K 
Ändring av detaljplan for (Sön 667) 
TYLÖSAND (Tyluddens Fritidsby) 
Söndrum, Halmstad 

Tyludden 1:24 
Kompletteringsfärger fOr fönster- och dörrsnickerie 

5020-GJOY 

5020-BJOG 

3040-Y20R 
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Byggnad fftr icke uppta större areal än 24 m2
• Därutöver fftr byggnad förses 

med uterum med måtten 2,5 m x 3,8 m= 9,5 m2 enligt typritning upprättad 
2003-05-05 av BPP Bygg-o Planprojektering AB. Motstående vägg till 
grannbyggnad skall utföras i brandklass El-60. Utförande och placering se 
planbeskrivningen. Högsta byggnadshöjd är 2,5 m. 
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Bmb 
Byggnad far icke uppta större areal än 30 m2

• Därutöver far byggnad f6rses 
med uterum med måtten 3,05 m x 3,7m = 11,3 m2 enligt typritning upprät
tad 2003-05-05 av BPP Bygg-o Planprojektering AB. Motstående vägg till 
grannbyggnad skall utloras i brandklass EI-60. UtfOrande och placering se 
planbeskrivning. Högsta byggnadshöjd är 2,6 m. 

UTGÅENDEPLANBEST~LSER 

6 § Exploatering av tomtplats, byggnadsarea a) 
Inom med Bma och Bmb betecknat område far byggnad icke uppta större 
areal än respektive 24 och 30 m2

• 

7 §Byggnads utformning, 2 mom byggnads höjd b) 
På med Bma och Bmb betecknat område far byggnad icke uppfOras till 
större höjd än respektive 2 och 2,6 meter. 

ADMINISTRATIVA BEST~LSER 

Genomförandetid 
GenomfOrandetiden ror planen är 5 år frän den dagen den vinner laga kraft. 

Byggnadskontoret 

~len~~ 
A'nders Sennerdal 

Tillhör BVGGNADSNAMNDENS l 
Halmstad beslut •••• ta:la::G?..:I..L 
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~~--Bo Magnusson 
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