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      Nr 5 2012 
 

Bygglovsfrågor 
 
Föreningen har nu träffat en överenskommelse med Halmstads Kommuns byggnadsnämd 
angående tolkningen av detaljplanen för området. 
Vi har haft tre möten med berörda. Vid de två första träffarna deltog även representanter från 
Samhällsbyggnadskontoret. Tyvärr gav inte dessa träffar något positivt resultat. Efter andra 
träffen var vi helt oense om i stort sett, allt. Vi beslöt då att begära ett möte med politikerna i 
byggnadsnämnden för att se om det var en framkomlig väg. 
Under nästan hela tiden har föreningen haft hjälp av Agne Benjaminsson,(stugägare i 
området)och tidigare anställd på byggnadskontoret i Halmstad, för att med honom diskutera 
igenom frågeställningarna. Agne har för föreningen varit oerhört värdefull då han med sina 
kunskaper varit i stort ovärderlig för föreningen. 
Den 6 november träffade vi byggnadsnämndens ordf. och v ordf. samt bygglovschefen i ett 
nytt möte. Det var många frågor som var oklara och de stora frågorna var, varför 
byggnadskontoret inte skulle tillåta platta på mark som grundläggningssätt och varför det så k 
uterummet skulle vara av enkel karaktär. Till mötet hade föreningen tagit fram ett dokument 
med argumentation om det som vi ansåg borde gälla och hur man tidigare grävt i området m 
m. Vid mötet deltog även Agne Benjaminsson.  
Vi vill också passa på att tacka alla ni som hörsammade föreningens önskemål att skicka in 
kopior över sina godkända bygglov. Flera skickade även med ritningar. Allt bidrog till att vi 
fick en positiv lösning med kommunen. Tack! 
 
Resultatet av mötet var mycket positivt och vi blev överens om i stort sett allt det som 
föreningen fört fram.  
Av nedan framgår det som nu är gällande vid ansökningar om bygglov. Skickar man in 
bygglovshandlingar där detta följs skall det inte vara några problem. 
 
Vi blev överens om följande tolkningar enligt detaljplanen för byggnation av byggnader på 
Strandskatan, Viggen och Snäppan: 
 
Detaljplanen för området medger en byggnad med max 26m2 + 8 m2. 
 
Schaktning för grundläggning får göras inom de kvadratmeter varje stuga disponerar. 
Platta på mark är en tillåten grundläggningsmetod. 
 
Tak över tillbyggnad/uterum 8 – 15m2 skall vara underordnad huvudbyggnad med en 
maximal takvinkel om 14o. 
 
Tillbyggnad/uterum behöver inte avskiljas från huvudbyggnaden med vägg. 
 
Vid vinklade nockar kan byggnadshöjden beräknas som byggnad uppdelad i flera 
byggnadskroppar och beräkna höjden för varje del för sig enligt PBF 1:3. 

Loft över tillbyggnad/uterum är inte tillåtet. 
 
Sänkning av grundläggning med färdigt golv under omgivande marknivå är inte tillåten. 
 
Byggnadsnämnden skall göra minst ett arbetsplatsbesök under byggnadstiden. 
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I övrigt gäller det som detaljplan föreskriver.  
 
Byggnadsnämnden ser gärna att Samhällsbyggnadskontoret och föreningen reglerar tillåten 
storlek på trädäck på mark i arrendeavtalet. 
 
Lite kompletterande information kring en del punkter. 
 
Byggnaden totalt kan vara max 34m2. Huvudbyggnad kan vara max 26m2 . 
Tillbyggnad/uterum kan vara max 15m2. Är uterummet större än 8m2, måste stugans mått 
minska med motsvarande antal m2. 
 
Att tak skall vara underordnat huvudbyggnad innebär att taket till tillbyggnad/uterum inte kan 
ingå i huvudbyggnadens tak utan måste vara skilt från stugans tak. Det kan däremot vara i 
samma takbeklädnad som stugans tak. Taket över tillbyggnad/uterum behöver inte vara ett 
sadeltak utan kan likväl vara ett plant tak med en ev. terrass ovanpå. Bygger man ett sadeltak 
kan vinkeldelen användas som förråd med en lucka på framsidan. Ett tips.  
 
Tillbyggnad/uterum, vill man ha vägg mellan huvudbyggnad och uterum är det helt ok. Tänk 
på att finns det ingen vägg mellan stuga o uterum så kan inte uterummet räknas som biyta vid 
fastighetsdeklarationen. Hela ytan blir då boyta vilket höjer taxeringsvärdet. 
 
Loft över uterum medger inte detaljplan, trots att en del fått detta beviljat. Har 
byggnadsnämnden gjort fel en gång finns ingen automatik att detta behöver upprepas. 
Föreningen har därför inte drivit detta så hårt. Vi hade aldrig lyckats få igenom detta. 
 
Det känns bra att vi nu fått den här överenskommelsen vilken vi nu tror borgar för att alla vet 
vad som gäller och att alla fortsättningsvis skall behandlas lika. 
 
Nästa steg är nu att försöka få till stånd en diskussion om eventuella förändringar i 
arrendekontraktet om vilka regler som skall gälla utanför stugan. 
Som det är idag anser ju Samhällsbyggnadskontoret att ingenting får göras utanför stugan 
medan vi hävdar att det i arrendeavtalet saknas regler. 
 
Som ni väl vet så har det här varit en fråga som diskuterats de senaste åren och något måste 
göras. Det har skett en utbredning omkring stugorna som inte mottagits positivt inom 
kommunen och även bland stugägare. Här vill nu föreningen att ingen ytterligare utbredning 
bör ske så länge inte den här frågan är löst. Det kommer vi alla att tjäna på i förlängningen. 
Risken är stor att man från kommunen kommer att kräva att trädäck, häckar, staket o dylikt 
skall rivas. Vi har ju även frågan om redskapsbodar som växt upp som svampar ur jorden. Vid 
en av höstens träffar var frågan oerhört infekterad. Så, vi vill nu vädja till er, ligg lågt.  
Vi hade förhoppningen om ytterligare en träff före nyår men det går inte. Nästa träff är 
planerad till mitten av februari 2013.  
Vi kommer att hålla er informerade om utvecklingen. 
 
 
 
 
 
Telefonabonnemang/ telestolpar 
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Under förra hösten fick föreningen in önskemål om möjligheten att ta ned telefonstolpar där 
det hängde teleledningar till ingen nytta. Vi var då i kontakt med det företag som ansvarar för 
stolparna. Efter en tid fick vi beskedet att det fanns alltför många abonnemang aktiva i 
området. 
Frågan har på nytt aktualiserats då räddningstjänsten genomfört en syn i området. En av 
synpunkterna som kom fram var att vissa ledningar hängde för lågt och kunde i viss mån 
hindra en framfört. 
Efter diskussioner med Samhällsbyggnadskontoret blev vi överens om att vi vid nästa 
information ta upp detta. 
Föreningens önskemål nu är att du/ni som har ett aktivt telefonabonnemang eller annat 
abonnemang där luftledningen tas i anspråk, hör av sig till föreningen så att vi kan få en 
uppfattning hur många det är. Vi har ingen ambition att be någon avsluta sitt abonnemang 
utan vi vill bara få klarhet i hur det ser ut. Ring mig eller maila, Lars Elmqvist 036 925 37, 
070 625 42 74. lars.elmqvist1@hotmail.se Gör detta omgående. 
 
Trädfällning 
 
Under oktober genomförde föreningen tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret den 
årliga synen i området med utgångspunkt från de önskemål som kommit in angående 
borttagning av träd. 
Resultatet blev att fler blev nekade nedtagning av träd än vid tidigare genomgångar. En av 
orsakerna var att det var flera än vanligt som hade önskemål om nedtagning av tallar samt 
utglesning av träd runt stugan. Här sa man i de flesta fall nej. Enbart några enstaka fall 
godkändes. Tekniska kontoret kommer att genomföra nedtagningen under vintern. Vill du få 
reda på hur man sa i just ditt ärende så kan du ringa mig. 
Av övriga ärenden som var föremål för åtgärder var bl. a att klagomål hade kommit in på 
dålig lukt från toaletten vid Strandskatan (närmast hotellet). Här lovade man att man skulle 
kontakta fastighetskontoret för en genomgång och för service. Även infartsvägen i 
förlängningen Majstångsvägen och in i området Strandskatan diskuterades. Här lovade 
Kommunen att denna skall skrapas före nästa säsongs början. 
 
Vi vill samtidigt önska er alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Östra Stranden i Halmstad ek för 
 
Lars Elmqvist/Ordf. 
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