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Skrivelse angående altaner och skärmväggar i Olofsbo. Dnr 2014-§0730

Bygglovsnämndens beslut
Bygglovsnåimnden antar Riktlinjer fiir altan, uteplats och plank ftir badstuga i Olofsbo, daterad
juni 2015.
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RIKTLINJER FORALTAN, UTEPLATS OCH
PLANK FOR BADSTUGA I OLOFSBO

Förutsiittningarfifi skilj er rnellan stugor a ch

områåen, oclt någ*n exakt rättvisa knn därfbr
inte uppnås vad gäIler placering av oltaner ach

uteplatser inom b adstugekvarteren.

Bygglovsnämndens riktlinj er inneb är folj ande:

GHNHRELLT
e Inga uppryUnads- eller schaktningsarbeten

fär göras.

Åltaner, plank eller forrådslåda får inte
samrnanbyggas mellan stugorna.

Förrådsläda ufvdndigt får endast placeras

på altan.

Uppforande av altan, plank eller forrådslåda
krdver markägarens medgivand.e.
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Åltan eller uteplats får finnas enbart utefter en

fasadsida. Den får sträcka sig högst 3 meter
ut från stugans fasad.

Uteplats fär stensättas. Stenarnas overkant
skall ligga i nivå med omgivande mark.

Åltaner får ha överkant högst 10 centimeter
over omgivande mark.

PLÅfl{K
Plank får vara högst 1,8 meter högt och 3

meter långt" Det skall byggus vinkelrätt ut fran
stugans fasad och fär inte byggas närmare
intilliggande stuga än ? meter.

Stugägaren anslrarä"r far att altaner placeras

korrekt. I"Iteplatser, altaner och plank som
utfarrnats enligt riktlinjerna ovan krdver inte
bygglav.
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Tabellen nedan är härntad ur Boverkets byggregler
(tsBR 22), och visar vilka s§ddsavständ som måste
hållas mellan badstugor. Minsta skyddsavstånd varie*
rar, beroende på om motstående väggar har fänster.

EI 30 står for att kanstruktionen skall motstå brand
30 minuter. Hur man i deta§ utformar en rrägg eller
ett bjälklug for att uppfflla kraven är upp till den
§om bygg*r. Eftersom altan och plank ökar
brandbelastningen ska dessa tas med i helhetsbe-
dömningen.

Förslag på lösningar finns i olika brandskyddshand-
böcker, till exempel från Svensk byggtjänst eller
Bran d s§d d s fo ren in gen. Byggmateri alt i llve rka rna
har också informatian om hur deras produkter skall
kombineras for att uppnå en viss brandmotstånds-
klass. Om du är osäker bör du vdnda dig till en

yrkesmarl.
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tltforande av båda byggnadernas
motstående yttervägar

Minsta inbördes avstånd

EI 30 {inkl. d.örrar} utan
fönsteröppningar

EI 30 (inkl. dörrar) med högst
I rn2 oklassad fonsterarea

2m

EI 30 med trögst 4 m2 aklassad

fbnsterarea
5m

EI 30 (inkl. dörrar) utan begrdns-
ningar av oklassad fonsterarea

7m


