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BERGVIK 5:4: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att:
1. Avslå ansökan om bygglov
2. ta ut avgift om8729 kronor (75% av 11639 kronor).
3. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 31 § PBL.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2017-10-04 §196 punkt 10, en taxa
för beslut enligt PBL.
Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta, registrerad
Fasadritning, registrerad
Planlösning, registrerad

2016-11-11
2016-11-11
2016-11-11

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus om 108 kvm
byggnadsarea (BYA) i två plan med 57 kvm BYA i två plan till totalt 165 kvm
BYA.
Förutsättningar
Fastighetens tomtareal är 5019 kvm landareal.
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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Fastigheten är bebyggd med bostadshus och komplementbyggnad.
Som detaljplan för fastigheten gäller byggnadsplan nr 5 fastställd 1943-04-08
med byggrätt om 60 kvm BYA för huvudbyggnad och 40 kvm BYA för
komplementbyggnad. Då nämnden i ett tidigare beslut uppgivit att byggrätten är
150 kvm kan detta anses vara ett gynnande beslut.
Stamfastigheten var vid fastställande av byggnadsplanen permanent bebodd och
gavs i och med det utökad byggrätt till 150 kvm. Fastigheten avstyckades därefter
och då har det felaktigt följt med att byggrätten skulle ärvas av alla nytillkomna
fastigheter. De nuvarande ägarna har hotat stämma de tidigare ägarna till
skadestånd beroende på en informationstext i ett bygglov från 1999 där de hävdat
att byggrätten kan tolkas till att vara 150 kvm BYA.
Avdelningens tolkning är att frågan om att detta skulle kunna tolkas som ett
gynnande förvaltningsbeslut är oklar däremot kan vi i frågan om bygglov bedöma
att en positiv tolkning till fastighetsägarens fördel inte blir prejudicerande för
övriga fastigheter i området. Skulle ett överklagande ske är det dock troligt att
bygglovet skulle upphävas då det inte går att hävda att det handlar om en liten
planavvikelse för vilket bygglov kan beviljas.
Skall bygglov ändå beviljas blir det dock att endast medge exakt 150 kvm BYA
med rätt byggnadshöjd och rätt antal våningar detta eftersom det är tveksamt att
ens medge 150 kvm BYA.
Besök på fastigheten har företagits.
Yttranden
Berörda sakägare har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan då åtgärden
innebär en för stor avvikelse från gällande detaljplan för att bygglov skall kunna
medges.
Ärendet har remitterats till VA- och renhållningsenheten som inte har någon
synpunkt då fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Ansökan om bygglov inkom först 2015-10-13. Då meddelades sökanden att
bygglov inte kunde beviljas då det var en för stor planavvikelse. Sökanden inkom
då med en ny ansökan. Även i denna reviderade ansökan kommunicerades om
planavvikelse och avslag. Kommuniceringen angav den egentliga byggrätten till
60 kvm men att vi tidigare tolkat byggrätten på 150 kvm med tillägget att den
angivna byggnadshöjden , nockhöjden samt arealen inte får överskridas på något
sätt.
Ansökan har inkommit gällande en tillbyggnad som medför en total byggnadsarea
om 165 kvm i två plan, dvs både en avvikelse från ett plan, höjd samt storlek
oavsett eventuell uppgörelse om att medge en byggrätt om 150 kvm trots att
byggnadsplanen anger 60 kvm. Beslut om bygglov, daterat 1999-03-23, anger att
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byggrätten är 150 kvm. Avstyckning skedde från Bergvik 5:3 1991-05-14 som
hade utökad byggrätt till 150 kvm då den var permanentbebodd.
Då planavvikelsen inte kan betraktas som liten uppfylls inte kraven för bygglov.
Tillstånd har beviljats för enskild avloppsanläggning men tillståndet har
begränsats i tid att färdigställande skall ske senast 2017-11-22 då tillståndet annars
förfaller. Avloppsenheten har gett respit om färdigställandet beroende på att
kommunalt avlopp håller på att dras ut till området men bara i det fall det gäller
befintlig byggnad.

Information och upplysning
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,
byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska se till att åtgärderna
genomförs i enlighet med de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. Om åtgärden
kräver tillstånd eller dispenser från andra myndigheter, ansvarar byggherren för att
sådana inhämtas.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Conrad Grut
Bygglovhandläggare

Bilagor:
Ritningar

Sändlista
Delges beslut med REK+MB
Sökande
Kopia för kännedom
Kontrollansvarig
Kungörelse i Post- och inrikestidningar
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Om du tagit del av beslutet genom kungörelse i post- och inrikes tidningar ska ditt
överklagande ha inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 4
veckor efter att det har kungjorts.
Hur du utformar sitt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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