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UTMANAREN 6 o 7 USB 82 TEKNISK BESKRIVNING 
Denno beskrivning utq6r underlag för byggnodsn6mndens och 16neorgc• 
nets tekniska grons~n,ng. Den är ej tillräckligt detoljeröd som underlag 
för entreprencdovtol. . . 

~ Nybyggnad □Tillbyggnad D Omb~od D Förbättring 
D Före LJ Efter D före D Efter 
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r- ••• 

leakrlv11l119e11 avser --, □ annan r::lM•monlerings-o P-plols• 
, XI smc!ihus byggnad L..ÄI färdigt byggt 
Huslyp lex enbcstodshus, kedjehus, radhus, lomellhus, punkthus! 

Enfc3miljshus 
Anlal hus I Antal lägenheter 

1 1 
I Anla: hela ';c!,ningsplon 

Inkom till fo/byn den 

' ; 
., '\ • i ( ),\,'\NI [Jr .. I 

.... ' !'\i _t,. •,' 1r_·' 
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,· 1 

in':-::. x,., 

l!)i Pr_~ 19./~Y.~: ... 
Kommun 
Ängelholm 

I Länsbe~ckn faslic;hetsbetecknlng 

Myggan 1 
j Hus litt 

fastighetsadress 

Höjavägen 32 
Sökandens namn, adress och telefc:,n 

) 

Per Rosengren o Eva Kerstin Olsson,Nordanvindsvägen. 4 A,262 00 ÄNGELHOLM 
L!JM Ljp 

Grund 

) 

) 

Yttervägg, gavelspets (ullfr6n rclfnatf 

Grundlagt p6 Grundläggn-dlup 

D Berg □ Grus ~ Sand D Lera n Morän . . 
Grundläggnlngssätt polning, hel ~utbredda plattor med dimen- Lägenhetsskiljande vägg 

!Hel platta. sion och;betongkvalitet~ 00mm btg K200. 
~antbalk lättklinker. Rutarm ~ se 300mm 
·~s 40 alt nät NPS 50 95 6C JS~ mm.Byglar ~8 
.._ 600mm KS40. L~""'.sa 2 ~+- ? • -- -·-- .. ~· struktionsr i tn.) 

22 mm panel, ej·difftät papp 
på reglar. , 

ura•ert119 Innervägg, trappomslutanda 
2 str 075 alt 1 str ~100 dräneringsrör runt: · 
plattan i fall mot avlopp lutn min 1:200. 
~in 15011U11 singel eller makadam under 

Viiggar 
Kella"aggar 

Källaryllervögg 
Material fladdek 

Innervägg, bärande 

........ cm 
"o=-vr'ig-a---,-in-ne_rv_a:;-. g_g_a_r--------,-----=1v7=--□--- i.!JM p 

Husskiljande källarvägg :.: cm Reglar 45x70 mm c/c 600 mm 
13 mm gips p& b&da sidor. 

Bärande källarinnervägg cm.._====--=------------~----------- 
Bliilklag 

Icke bärande källarinne.rvägg :: cm Bottenbjälklag trä 

Annan cm 
VärmeisÖlering i källaryttervägg 

K-värde· .. 
Vattenisolering i källaryttervägg·-· 

. ' 

nOver ivl Ovar kryp• □ . 
källare ~ utrymme . Direkt pli mark 

22mm spAnskiva. Bjälkar SO x 220 c 600 
~15mm min.ull. 13 as~~board · K~0 
et1ana1a1,uag .. □~ . ~ 

Oversta blälklaget [!I □ 
1---Sa-ck_e_lb-e-kl-äd_n_a_d , 4 SX 14 5mm C 1200 mm, plastfolie, X M P 

.Vattenavvisande puts till plattans glespanel + 911U11 gips, o 120x145 mm 
underkant. Ovan mark avfärgad. mineralullsisolering. K=0,15 
Nra•d• dal Badrumsblälklag, • k Ll a bottenbjälklag 
jxl Yttervägg D Innervägg Värmeisolering 

f.ev=•,.i•..:l.:.:•:::9~sv~8~9~9-a_r ..>===..;;;.;.;;..:.:.;.;='---------t 

Yttervägg, llingsida (utifr6n röknot) , ~ □ . M p 
22mm panel o papp, 45mm reglar, 0mm 
bärande regelstomme, 165mm min ulls 
isolering, plastfolie och 13 mm gips. 

K-värdeQ .. r..~.~ .• Altanbiälklag, 
1-Y-tt_e_rv_ä_g_g_, -ko-r-ls-id_a_l_u~tif-r6""n--,1'å"'"k-nc_t_l --'-------Cil.~□--;-- Värmeisolerlng 

l.xJM □P 
K-värde ... ~ .. ~ .. ~? . ' 

vattenisolering Plastmatta, helk.~istrad och 
svetsad samt uppdragen mot 

Golvbeläggnlng väggar och tröskel samt bakom 
badkar·~-i --,,,,, , •·• ... , •·· 

Lika föregående. 

K-värde 9 .. ,.~.!?. .. 

Vattenisolering 

□, 
K-värde .. 

Golvbeläggnlng 

21 330 121 ,- KOMMUNSAMKÖP / Kommunok1iebologe1 
.. 
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·, .. ,ppur 
Invändiga. 

Utvändiga 

Betong 

Vörmeh,s1eillotlon 
[i]M □, Pannskonlen DM □, 

Tegel Oo1utiöm 0s161 □Annat. 
llökkonal, area Vörmelsol utförande i övrigt 

DM GJP 

Panna D flörrvönile• oo-enaa111 □An~t I huset verk .. v6nHcentral 
Yttertak 
Takslol, O [i]M □p 
Taklutning, grader _. 2 7 Typ, .!"ateriol, dimension 
Fackverkskonstruktion. Ovarram 45x195 T 
Underram 45 x t70 T20. 
c/c max 1200 mm. Strävor 45 x 95 mm. 

1-:-:-.--,--::-:----------------.==,---;==;---J'---'Kob 
Underlagstak X M □ p Annat 

17rnn rå~pont,.underlagstakpapp samt strö1 ..... .-.-.-.-----:------------- och tegelläkt sanmansatrta i stora luckor Olieeldningsaggregot ' □L6gtryck 

effekt eldyta 

00110 D0cu 

Takbelöggning 
2-kupiga betongtakpannor. Varmvatten 

□Annat 

Ova""..,. 
Yttertak över uppvärmt utrymme Vörmefördelning 

Själv 
cirkulation 

Fläkt 
cirkulation X !:'Z-1at1on 

Värmetillförael 
K-värde X ovar111lufb. .,_ __,Radiatorer inbl6snlng 

Värmemätare, typ Fönster 
2 3 101 

Telu1l1k be1krhr■t■3 ■v garage och Mndd uta■Mr hu1kroppen1 
-ord■l■1 Mr l■N ■l■e1b■r wcl■,f e • 

Ytterväggar: 

M:)nteringsfärdiga isolerade elerrent som 
består av utvändigt stående panel, asfa 
ooard och 45x70 mn regelstorrme. 

Ova,,;;_· golv D Annat 
Va,ayott...iitare, typ 

Material I bllvattenledning 
·.:... 

Material I aervl1lednlng 

Yttertak: 
,:\ 

o0 tak mad takbjälkar, 20nm råspont 
gunmiduk mad singelbeläggning. 

Malerial i- va,mvallenledning 

Ventilation 

Utsugning I •lälvdrag 
Enättningsluft 

Vädr-fön1ter 
fönster 
med beslag ~ 

Sp,lngventil 
Ventllerode 
fönster 

[fil Mekanisk ventllatlon 

~=förvärmd luftl 

AIIIINln■a unlys■lalCI' 
Huvudentreprenör North West Bygg AB 

Ansvarig arbehledar.Bengt Persson 1----------------------------t I t?t;v 

:. l J 
•}:_'.· 'j 

!il.,t,' 

lygg■adslllmacleu lllllecblagar .. , 
Vallen ~h av opp anslutet til somhällets le ning 

D,a 
B gnadslov 

erfordras :el Dä, lämnat 

Arkitekt 

Vv1-konstrvkt6r Götenehua AB, Götene 
Dispensen avser. ~ : J 

□Hel. □ □Dispens lir Icke lämnat tillstyrkt 

Fastigheten rättallgt bl dad (;, : ,;- 

Ja Ar .. ,: .. ~ ~ .. 'r• D Hel · ,_l ' ' 
För omr6det gäller 

stadsplan ,·.o byggnadsplan □ avstyckningsplan 
utomplansbiutämmelser r 1; li , · D inga byggn-regl bestämmelser 

För bestämmande av grundläggn-aäitet erfordros markundenökning 
Ja '··1 ' Nel 

Götenehua AB, Götene 

Byggnadskon,truktiir Götenehua AB, Götene 
k'i I • 

Beskrivningen ulfiird avGötenehua .. ~ ,Götene 
. ,. . . . ·-:-~_h:, "'~·., 

~ flntle■1 u■,fenlufft ·· · ~ . 

... .L . ..C-'- .. C; eR /-,.~ , den Y.-0/-30 

Byggnadsritningat och teknisk be~krivning _granskode för byggnadslov 

utan erinringar D med erinringar enl bif yllrande 
....................................................................... · : den ·················· 

Teknisk beskrivning gr 

utan erinringar "I 

......................................... · .- .. · · .. ·._'-·:4~".·':.den ·---· : _ 
\ 11[{.j i, ..• (, 
\, 
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