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Tjänsteskrivelse

BERG 1:97, Möja Granholmen 250 : Ansökan om
strandskyddsdispens i efterhand för ändrad placering av
komplementbyggnad samt uppförande av altaner och
trappor på komplementbyggnader
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att
1. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ändrad placering
av komplementbyggnad, enligt bifogade handlingar.
2. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för altan och trapp
till komplementbyggnad, den östra, enligt bifogade handlingar.
3. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för altan och trapp,
den västra, enligt bifogade handlingar.
4. förelägga
,
, att vid ett vite om 100 000 kronor ta
bort den olovliga komplementbyggnaden senast 6 månader efter att bygg-,
miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut vunnit laga kraft, med stöd av 26
kap. 9 och 14 §§ miljöbalken. Följs inte föreläggandet kan nämnden
begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten på fastighetsägarens
bekostnad, enligt 26 kap. 17 § miljöbalken.
5. förelägga
, att vid ett vite om 20 000 kronor ta
bort den olovliga altanen och trappen på den östra komplementbyggnaden
senast 6 månader efter att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
vunnit laga kraft, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken. Följs inte
föreläggandet kan nämnden begära handräckning hos
Kronofogdemyndigheten på fastighetsägarens bekostnad, enligt 26 kap. 17
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§ miljöbalken.
6. förelägga
, att vid ett vite om 20 000 kronor ta
bort den olovliga altanen och trappen på den västra
komplementbyggnaden senast 6 månader efter att bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut vunnit laga kraft, med stöd av 26 kap. 9 och
14 §§ miljöbalken. Följs inte föreläggandet kan nämnden begära
handräckning hos Kronofogdemyndigheten på fastighetsägarens
bekostnad, enligt 26 kap. 17 § miljöbalken.
7. förelägga
om följande försiktighetsmått:

) med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken

a. rivningsmassor ska omhändertagas enligt gällande regler. Enligt
avfallsförordningen (2011:927) ska den som innehar avfall se till
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Eventuella grovavfall, elavfall och farligt avfall som uppstår vid
rivning ska lämnas till återvinningscentralerna (ÅVC). Avfall får
inte dumpas eller förbrännas. För mer information se Värmdö
kommuns hemsida.
8. anmäla beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret enligt bestämmelserna i 26 kap. 15 § miljöbalken.
9. ta ut avgift om 8 400 kronor för prövning av strandskyddsdispens enligt
gällande taxa. Faktura på avgiften skickas separat.
10. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut
Besluten är fattade med stöd av: 27 kap. 1 §, 26 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 2 §, 7
kap. 18 b, 18 f, 25 och 26 §§ samt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 5
§ förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
samt med hänvisning till 7 kap. 13 § och 15 §§ 3 kap. 6 § och 4 kap. miljöbalken.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde, (kommunfullmäktige 2014-11-26, §
157 punkt 43) taxan för beslut enligt MB.
Beslutsunderlag
Situationsplan 2017-01-17
Planritning, 2 st, 2017-01-17
Fotografier 2016-03-17
Skrivelse 2016-10-31
Skrivelse 2015-09-25
Fasad- och planritning 2015-09-25
Situationsplan, tidigare beslutad tomtplats, 2016-12-09
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Yttrande 2017-03-31

Ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för ändrad placering av felplacerad
komplementbyggnad samt uppförande av altan på samma byggnad samt
uppförande av altan på ytterligare komplementbyggnad.

Bakgrund
2008 fick barn till
bygglov för två komplementbyggnader på
fastigheten 1:97. Vid byggnation av husen hittades en tomtdubb som man inte
visste om sen tidigare och det visade sig efter mätningar att husen placerats på fel
fastighet. Den ena byggnaden, felaktigt placerad på Berg 1:20 flyttades in på Berg
1:97 medan den andra, felaktigt placerad på Berg 1:99 ansågs för komplicerad att
flytta och anmälan om fastighetsreglering har lämnats in till Lantmäteriet, för att
införliva byggnaden på Berg 1:97. För att göra regleringen krävs en
strandskyddsdispens för den nya placeringen. Vid inspektion upptäcktes att altaner
med tillhörande trappor uppförts på aktuella komplementbyggnader.

Tillämpliga bestämmelser
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Det innebär förbud mot att
uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar och att byggnation endast
får ske om det finns särskilda skäl till undantag från bestämmelserna i 7 kap. 15 §
miljöbalken. Inom strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter eller byggnader ändras
så att de avhåller allmänheten från att vistas i ett område där den annars skulle ha
fått färdas fritt, enligt samma paragraf.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av
stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
bevarandet av goda livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet
framgår av propositionen Svenska miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop.
2009/10 s. 155).
Kommunen har dock rätt att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna
enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken, om åtgärden inte bedöms motverka
strandskyddets syften samt uppfyller något av villkoren för särskilt skäl i 7 kap.
18 c § miljöbalken.
Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens från förbud eller föreskrifter i detta
kapitel endast ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.
Kust och skärgårdsområdet i Stockholms län, d.v.s. hela Värmdö kommun,
omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. Detta
område är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området i sin
helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma
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till stånd endast om de kan ske på ett sådant sätt som inte påtagligt skadar
områdets natur- och kulturvärden. Vidare ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön i området.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Sökande har på grund av olyckliga omständigheter en komplementbyggnad som
nu inte är placerad på sin fastighet utan på grannfastigheten Berg 1:99. För att få
till en fastighetsreglering hos Lantmäteriet och göra byggnaden lovlig har sökande
lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens.
Berg 1:99 är i aktuell del en obebyggd fastighet, bestående av skog. Därmed
saknas det särskilda enligt 7 kap. 18 c§ miljöbalken skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för den ändrade placeringen.
Platsen för den sökta åtgärden hade idag varit allemansrättsligt tillgänglig om inte
byggnaden med tillhörande altan uppförts på den platsen, alltså bedöms
komplementbyggnaden inte förenlig med strandskyddets syfte i 7 kap. 13 §
miljöbalken. Därför bedöms inte särskilda skäl för dispens från strandskyddet
föreligga. Den sökta åtgärden bedöms även strida mot riksintresset enligt 4 kap.
miljöbalken.
Avdelningen bedömer vidare att eftersom byggnaden inte bedöms som lovlig kan
inte heller tillhörande altan och trappor medges.
Altanen med trappor på den västra komplementbyggnaden ligger precis i kant
med beslutad tomtplats. Avdelningen bedömer att den redan uppförda
byggnationen utökar beslutad tomtplats och strider mot strandskyddets syften i 7
kap. 13 §.
Avdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att inte medge
dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken för ändrad
placering av komplementbyggnad samt uppförande av altaner med trappor för två
komplementbyggnader, i efterhand..
Byggnaden och altanerna är redan uppförd och står på fel fastighet. Enligt 26
kap. 9 § miljöbalken har tillsynsmyndigheter rätt att förelägga fastighetsägare om
rättelse. Föreläggandet får enligt 14 § samma lag och kapitel förenas med vite.
Avdelningen finner därför att
, med stöd av 26 kap. 9
och 14 §§ miljöbalken ska föreläggas att vid ett vite om totalt 140 000 kronor ta
bort det olovligt utförda som avses i beslutspunkt 1, 2 och 3 senast 6 månader
efter det att detta beslutet vunnit laga kraft

Kommunicering
Avdelningen har 2015-10-23 upplyst sökande om att strandskyddsdispens
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sannolikt inte kan beviljas för ändrad placering. Sökanden vill att bygg-, miljöoch hälsoskyddsnämnden ska pröva ärendet i befintligt skick.
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. Sökandes dotter har
inkommit med ett yttrande 2017-03-31, se bilaga. De synpunkter som sökande har
anfört föranleder ingen ny bedömning från avdelningens sida. Staket som
ombudet tar upp i skrivelsen är förfallet.

Underlag för bedömning
Ansökan har inkommit 2015-09-25.
Fastighetens tomtareal är 6 410 kvm landareal och 0 kvm vattenareal.
Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad, komplementbyggnader och brygga.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
För fastigheten gäller 300 meter strandskydd och därför förbud att uppföra ny
byggnad, mm, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.
Fastigheten är belägen inom område med riksintresse för totalförsvaret enligt 3
kap. 6 § miljöbalken.
Inspektion på fastigheten har företagits 2016-03-17.

Information och upplysningar
Undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den avsedda
åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag
då beslutet vunnit laga kraft enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken.
De i beslutet fastställda ritningarna ska följas. Ändringar i förhållande till
gällande beslut måste alltid godkännas av bygg- och miljöavdelningen före
utförande.
Tillsynsmyndighet ska anmäla misstanke om överträdelser av regler i miljöbalken
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken till polis- eller
åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott enligt 26 kap. 2 §
miljöbalken.
Dispensprövningen omfattar inte bygglov och tekniska egenskapskrav. Om
bygglov eller bygganmälan enligt plan- och bygglagen krävs ska
ansökan/anmälan inlämnas till bygg- och miljöavdelningen.
Enligt avfallsförordningen (2011:927) ska den som innehar avfall se till att
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Eventuella
grovavfall, elavfall och farligt avfall som uppstår ska lämnas till
återvinningscentralerna (ÅVC). Avfall får inte dumpas eller förbrännas. För mer
information se Värmdö kommuns hemsida.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län, se bilaga.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Ann Aldeheim
Miljöinspektör

Bilagor:
Hur man överklagar

Sändlista
Länsstyrelsen i Stockholms län
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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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Förenklad nybyggnadskarta
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Fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Strandskyddslinjen är inte exakt. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 alt. 300 meter från strandlinjen vid normalt
medeivattenstånd (strandskyddsområde).
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Bilaga 1

Ansökan om strandskyddsdispens enligl 7 kap tB b

S

Miljöbalken för uppförd komplementbyggnad

på fastigheten Berg 1:97

Bakgrund
Barn

till

till en av

Berg 1:97 ansökte och fick byggnadslov för två

komplementbyggnader på 35 kvm 7x5 m belägna vid gränsen mellan fastigheterna Berg 1:97 och
fastigheten Berg 1:20. Beslut 2008-09-02 Dnr 121912007 Den ena byggnaden vid mittpunkten av
gränslinjen, och den andra byggnaden vid bakkant på Berg 1:97 nära gränslinjen mot Berg 1:99. Vid
utsättandet av husen eftersöktes den tomtdubb som var belägen där Berg l-:97 avslutas och gränsar
mot Berg L:99. Efter att ha försökt hitta denna tomtdubb under flera dagars sökning, kontaktade vi
både Lantmäteriet och Värmdö kommun för att efterhöra om det fanns några koordinater för att
kunna hitta dubben. Avstyckningen är gjord 1937 och det finns inga andra dokument än
avstyckningskartan från den 29 januari 1937. Vare sig Lantmäteriet eller Värmdö kommun kunde ge
oss någon mer information. Det fanns ett röse som vi i brist på annan information utgick från vid
utsättandet av husen.
Under slutdelen av byggnationen av det bakre huset genom att flytta på en del stenar och mossa vid
resning av en stege mot husväggen, framkom den tidigare eftersökta tomtdubben. Det bakre huset
visade sig då delvis hamna utanför fastigheten Berg 1:97. Se bifogad inmätt kartskiss.
Fastighetsägarna till Berg 1:99 kontaktades och informerades om vad som inträffat.
Fastighetsägarna till Berg 1:99 är beredda att mot rimlig ersättning acceptera en justering av
tomtgränsen mellan fastigheterna Berg 1:97 och Berg L:99 så att den uppförda byggnaden hamnar
inom fastigheten Berg 1:97
Berg 1:97 och Berg 1:99 har överenskommit om att ansöka hos Lantmäteriet om
en fastighetsreglering på följande sätt: Tomtgränslinjen mellan fastigheterna Berg 1:99 och Berg 1:20
förlängs in i Fastigheten Berg 1:99. Tomtgränslinjen mellan Fastigheterna Berg 1:97 och Berg 1:99
konstrueras så att den löper parallellt med huskroppen på ett avstånd av 3,5 meter. Den parallella

linjen fortsätter 3,5 meter förbi byggnadens kortsida för att åstadkomma en bra möjlig utgång från
byggnaden värs dörr sitter på kortsidan. Från denna punkt 3,5 meter från husgaveln dras den nya
tomtgränsen rakt mot nuvarande hörna på andra sidan Berg 1:97. Se bifogad kartskiss.
Lantmäteriet meddelade för två veckor sedan att en handläggare utsätts för att handlägga den
begärda fastighetsregleringen. Efter att ha gått igenom ärendet, återkom Lantmäteriet och
förelägger oss att ansöka om en strandskyddsdispens för det nuvarande läge som
komplementbyggnaden fått genom att tomtdubb ej kunde återfinnas vid utsättande av huset. Det
aktuella läget ligger ca 6 meter längre från strandlinjen än vad tidigare erhållen strandskyddsdispens
anger.
Som följd av detta föreläggande ansöker jag härmed om att erhålla strandskyddsdispens enligt 7 kap
18 b 5 Miljöbalken för det nya läget den bakre komplementbyggnaden nu har.

185 33 Vaxholm

e-post pks.agren@telia.com
4743216977
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Komplettering av ärende STR.2015.5036 Ansökan av strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § för
uppförd komplementbyggnad på fastigheten Berg 1:97
Jag återkommer med kompletterande uppgifter i rubricerat ärende då vi under sommaren, efter
mycket arbete, har kunnat säkerställa fastighetens fysiska hörn.
Platsen för uppförandet av de två komplementbyggnaderna anvisades oss, under diskussion av
bygglov, utav kommunens bygglovhandläggare. De beskrevs som möjliga lägen för att den
strandskydds-dispens som erfordrades skulle beviljas. Det ena läget, på ungefär 1/3 av gränslinjen
mot Berg 1:20 räknat från det nordöstra hörnet, det andra läget efter gränslinjen mot Berg 1:99. Den
enda fasta punkten som kunde återfinnas vid utsättning av husen var den dubb i berg (db) som är
belägen vid strandkanten i det nordvästra hörnet. Dubben i nordost var överväxt och kunde inte
återfinnas trots flera dagars eftersökning. Vi efterfrågade hjälp att finna denna dubb både hos
kommunen samt lantmäteriet, men den enda information som fanns att tillgå var avstyckningskartan
från 1937,bifogas som Bilaga 1. De råstenar (rn) som finns i det sydöstra- samt det sydvästra hörnet
hade vid utsättandet av byggnaderna ej heller påträffats. När dubben i berg (db) i det nordöstra
hörnet kom fram under byggnation av komplementbyggnaden i det samma hörnet, kunde det
konstateras att bägge komplement-byggnaderna till viss del hade hamnat utanför fastighetsgränsen
till Berg 1:97.
Komplementbyggnaden närmast stranden har därefter flyttats 5 m i sydlig riktning för att hamna
rätt. Flytten av denna komplementbyggnad gick att utföra med hjälp av specialister och gick under
omständigheterna bra, mycket tack vare att byggnaden endast behövde flyttas i horisontalled.
Flytten var dock mycket kostsam. Komplementbyggnaden i det nordöstra hörnet skulle behöva
flyttas 3 meter västerut för att hamna helt inom Berg l:97s gräns. För att det skall bli möjligt måste
den samtidigt sänkas ca 1,45 meter i bergig terräng. Detta gör denna flytt avsevärt mer komplicerad
med stor risk för skador på byggnaden. Av den anledningen vill vi pröva alla möjligheter att undvika
en flytt av denna komplementbyggnad.
När den felaktiga utsättningen konstaterades meddelades berörd markägare omedelbart. Därefter
har överenskommelse träffats med ägarna till Berg 1:99 att, om möjligt, genomföra en tomtreglering
av gränsen mellan Berg 1:99 och Berg 1:97 så att komplementbyggnaden i dess nuvarande läge helt
kommer att stå på Berg 1:97. Uppskattningsvis kommer tomtregleringen innebära att Berg l:97s
areal ökar med ca 120 kvm. Handläggaren på lantmäteriet har ställt sig positiv till regleringen
förutsatt att ny strandskyddsdispens beviljas. Om dispens erhålls kan förrättningen i enlighet med
träffad överenskommelse genomföras.
Erhålls inte strandskyddsdispens kommer lantmäteriet ej att bevilja tomtregleringen i enlighet med
träffad överenskommelse. Då återstår endast att flytta komplementbyggnaden.

2016-10-31

För att kunna säkerställa Berg l:97s gränser har vi under sommaren, med bl.a. hjälp av
landskapsarkitekt, införskaffat kunskap om råstenar. Råstenen i det sydöstra hörnet samt den i
sydvästra hörnet har nu återfunnits. Då samtliga punkter som anger Berg l:97s gränser är
identifierade har en ny inmätning av samtliga byggnader genomförts. Resultatet av denna inmätning
bifogas på karta i bilaga 2 a-b. Vi bifogar också fotografier på de fyra hörnpunkterna, bilaga 3. Därvid
kan konstateras att den skiss som bifogades ansökan om strandskyddsdispens beträffande
komplementbyggnadens läge efter gränsen mot Berg 1:99 ej var korrekt. Detta beroende på att
riktningen för den östra gränslinjen var svår att bestämma då råstenen i sydöstra hörnet ej var
återfunnen. Större delen av komplementbyggnaden ligger enligt aktuell inmätning på Berg 1:97.
Jag är medveten om att huset ligger fel i förhållande till kända tomtmarkeringar samt att det är
byggherren som ansvarar för utsättning av byggnaden. Felet härrör från den svårighet som föreligger
vid gamla avstyckningar att verkligt fastställa tomtgränser. Då dubb i berg (db) i nordöstra hörnet ej
kunde identifieras utgick (efter samråd med lantmäteri och kommun) utsättningen från ett befintligt
stenröse i närheten av den nu funna dubben i berg (db).
Bygglov med dispens för strandskydd är beviljat för aktuell byggnad inom Berg 1:97. Syftet med
tomtregleringen är att med så liten åtgärd som möjligt åstadkomma att komplementbyggnaden helt
kommer att ligga på Berg 1:97. Om tomtreglering inte går att genomföra tvingas vi flytta byggnaden
ca 3m. Fysiskt kommer det fortfarande att stå en byggnad väldigt nära den plats där den står idag.
Ingen av fastighetsägarna som gränsar till Berg 1:97 har något att erinra i frågan om placering eller
reglering av fastigheterna. Denna reglering av mark som eftersöks kommer så vitt vi kan se det
varken hindra eller påverkar allmänhetens intresse eller tillgänglighet jämfört med situationen då
byggnaden flyttas. Vi vädjar till er förståelse i den uppkomna situationen och ber om att få den nya
ansökan om strandskyddsdispens beviljad.
Måtten på den terrass som efterfrågats vid telefonsamtal i september har angetts i den bifogade
inmätta kartan, bilaga 2 b.
Vi önskar träffa er för att tillsammans gå igenom ärendet för att se om det saknas någon väsentlig
information inför ett beslut i ärendet samt att förstå det regelverk som föreligger. Kan vi komma på
den öppna tiden torsdagen den 10 november 2016 eller är det möjligt att boka annan tid då vi
besöker er?
Bilaga 1. Avstyckningskarta från 1937
Bilaga 2a+b. Inmätning av byggnader efter fastställda t o m t h ö r n dat 2016-10-15
Bilaga 3. Bilder fysiska hörnmarkeringar, 3.1 Råsten sydvästrahörnet, 3.2 Råsten sydvästra hörnet
med inristad fyrkant, 3:3 Råsten sydöstra hörnet, 3:4 Råsten sydöstra hörnet med spår av inristad
fyrkant, 3:5 Dubb i berg nordvästra hörnet, 3:6 Dubb i berg nordöstra hörnet
Vaxholm den 28 oktober 2016
Med vänlig hälsning

Briggvägen 22
185 33 Vaxholm
pkg.agrentatelia.com; 070 321 69 77
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Dnr

Värmdö kommun
Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
134 81 Gustavsberg

Yttrande över Förslag till beslut gällande strandskyddsdispens i efterhand för ändrad
placering av komplementbyggnad samt uppförande av altaner och trappor på
komplementbyggnader. Dnr STR.2015.5036
Härmed inkommer yttrande över Förslag till beslut gällande ansökan om strandskyddsdispens
i efterhand för ändrad placering av komplementbyggnad samt uppförande av altaner och
trappor i direkt anslutning till komplementbyggnader Dnr STR 2015.5036.
Med anledning av nedan redovisade
hälsoskyddsnämnden bör besluta att:
•

synpunkter

anser

vi

att

bygg-

miljö-

och

Godkänna den mindre förändringen gällande den östra komplementbyggnaden
som innebär att byggnaden upptar 16,5 m utanför tomtplats enligt dispens
1219/07.
Godkänna den mindre förändring som innebär att trädäck/altan vid den östra
komplementbyggnaden är belägen med ca 5 m utanför tomtplats enligt dispens
1219/07.
Godkänna altan och trapp vid den västra komplementbyggnaden belägen inom
tomtplats enligt dispens 1219/07.
2

•

2

•

Sakförhållanden som ska beaktas vid beslut gällande strandskyddsdispens Dnr S T R
2015.5036

Gällande östra komplementbyggnaden och fastighetsreglering
•

När sökanden skulle projektera de två komplementbyggnaderna och söka bygglov,
anvisades placering på fastigheten av dåvarande bygglovhandläggare Pia
Boström, Värmdö kommun.

•

Vid utsättning av komplementbyggnaderna
sökte vi information
om
fastighetsgränsens läge, både från kommunen och från lantmäteriet. Vi blev
anvisade att själva försöka söka gränsstenar samt gränsmarkeringar efter bästa
förmåga. Detta arbete gjordes också grundligt utan att vi återfann samtliga
gränsmarkeringar, varför avstyckningskartan användes som mätunderlag med flera
kontrollmätningar utförda. Trots detta har nuvarande situation uppstått där den ena
komplementbyggnaden hamnat till mindre del utanför den egna fastigheten Berg
1:97. Vi är mycket angelägna om att lösa situationen på bästa sätt för samtliga
inblandade.

•

Aktuell placering av den östra komplementbyggnaden är belägen inom hör- och
synhåll från huvudbyggnaden liksom komplementbyggnad på fastigheten Berg
1:97, samt även från huvudbyggnad på fastigheten Berg 1:20, varför området
måste anses redan ha tagits i anspråk vilket gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. (7 kap. 18 c § Miljöbalken).
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Värmdö kommun har 2010 beviljat strandskyddsdispens för småbåtsbrygga vid
Waxholmsbåtsbryggan, Beslut 1904, 2010-12-14. Angiven tomtgräns på inskickad
ritning ligger 12 m längre norrut än verklig gräns, vilket innebär att den nya
taxibåtsbryggan är helt belägen på Berg 1:97 och större delen av den tidigare
bryggan är även den belägen på Berg 1:97. Byggnad (vänt hus) finns uppförd på
jordbruksfastighet Berg 1:99,1,8 m från fastighetsgräns till Berg 1:97. Detta påvisar
svårigheter som finns med fastighetsgränser som är utsatta lång tid tillbaka inom
icke detaljplanerat område.
I närtid genomfördes en fastighetsreglering mellan Berg 1:99 och Berg 1:129 där
ca 700 kvm överfördes från jordbruksfastigheten Berg 1:99 till fritidsfastigheten
Berg 1:129 för att möjliggöra en avloppsanläggning.
2

2001 genomfördes en fastighetsreglering om ca 500 m mellan fastigheten Berg
1:19 belagd med byggförbud och fritidsfastigheten Berg 1:20 för att möjliggöra
uppförande av 70 m tillbyggnad som sedermera blev ny huvudbyggnad samt bastu
och fiskebod vid strandlinjen på Berg 1:20.
2

« f a s t i g h e t Berg 1:97, med mycket större area avstyckad mark än vad vi avser
reglera, vilket visar att det är möjligt att göra fastighetsreglering mellan olika typer
av fastigheter.
Samtliga berörda fastighetsägare är positivt inställda till en fastighetsreglering.
Fastighetsägaren till fastighet
Berg
1:20
önskar
ej få
den
östra
komplementbyggnaden flyttad.
Lantmäteriförrättning begärd 28 oktober 2014 avseende en smärre justering av
fastighetsgränsen mellan Berg 1:99 och Berg 1:97 så att komplementbyggnaden
kommer att helt stå på Berg 1:97. Fastighetsregleringen är i princip klar. Det som
återstår för att förrättningen ska kunna avslutas är att Värmdö kommun godkänner
den placering som komplementbyggnaden nu fått.

Altan- och trappanläggningar
•

Den i bygglovet angivna tomtplatsen är placerad för att spara strandlinjen på Berg
1:97. Detta har medfört att komplementbyggnaderna hamnat på en del av Berg
1:97 där marknivåerna är mycket skiftande och berg i dagen förekommer rikligt.

•

Sökanden har velat göra så lite inverkan på befintlig natur som möjligt och i
möjligaste mån undvika irreversibla ingrepp i naturen. Detta har medfört att entréer
till byggnaderna har hamnat en dryg meter över marknivå och för att tillgängliggöra
dessa har trappor till byggnaderna samt en anslutande altandel ca 0,3 m ovan mark
anlagts inom anvisad tomtplats. Detta nyttjande av mark inom den egna fastigheten
och inom anvisad tomtplats kan inte anses påverka allmänhetens åtkomst (7 kap.
13 §
Miljöbalken)
ytterligare
utöver
åtgärder
som
redan
beviljats
strandskyddsdispens och bygglov (Dnr 1219/07).
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På Granholmen finns 66 byggnader inom strandskyddat område. Av dessa har 52
altaner och trappor i direkt anslutning till byggnaderna. Detta beroende på de
skiftande marknivåer som råder på ön.

Allmänheten har tillgång till gångväg över Berg 1:97 under vinterhalvåret för att
komma till Granholmens Waxholmsbåtsbrygga då den allmänna vägen som går
över Berg1:99 avslutas med brant trappa och spång, vilken är svårbeträdd under
vinterhalvåret. Funktionshindrade får nyttja gångväg över Berg 1:97 under hela året
då den allmänna trappan och spången inte är handikappanpassad.

Ändring av redan fattat bygglov, vilket kan likställas med gällande ärende
Fastighetsreglering och retroaktiv ändring av befintligt bygglov för att anpassas till
gällande behov och verkligheten, har godkänts av Värmdö
kommun genom relationsritning daterad 2008-04-29, Dnr 342/1999 avseende
fastigheten Berg 1:20.
Utöver detta har strandskyddsdispens beviljats skriftligt för strandnära
komplementbyggnader, Dnr 342/1999, utan att tomtplats finns specificerad på
nybyggnadskarta. Detta medför att det råder tveksamheter kring hur strikt
tomtplatsområde skall tolkas avseende strandskyddsdispens i gällande område
också avseende fastigheten Berg 1.20.
Övrigt
I övrigt skall noteras att till Berg 1:97 följer vattenområde enligt följande: Med det
avstyckade området följer dels vattenområde utanför stranden inom gräns mot
stamfastigheten i landgränsens förlängning 300 m och dels 1,5 % av
styckningsfastighetens ursprungliga andel i Bergs samfällda fiske.

Vaxholm den 29 mars 2017

Maria Rye
Landskapsarkitekt

Bilagor:

Översikt över genomförda fastighetsregleringar i området
Avstyckningskarta Berg1:20/Berg 1:97
Beslut 1901904 2010-12-14
Protokoll Granholmens Bryggförenings årsmöte 13 augusti 2016; Övriga frågor,
punkt c, sista sidan
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jmråde som önskas
äggas till Berg 1:97
Område som reglerat
på grannfastigheter
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Protokoll fört vid Granholmens Bryggförenings årsmöte den 13 augusti 2016
Deltagarförteckning:
Anna Everitt
Ing-Britt Everitt
Kenneth Lindman
Birgitta M ö l l e r
A l f Petterson
Carina Pettersson
Ingrid Pettersson
T o m m y Pettersson
Roland Skantz
Johan Söderholm
Daniel Westlén
Per A m e n

1.

Årsmötet öppnas
Daniel Westlén hälsade alla välkomna till mötet.

2.

Val av mötesordförande
T i l l mötesordförande valdes Daniel Westlén.

3.

Val av mötessekreterare
T i l l mötessekreterare valdes Ingrid Pettersson.

4.

Val av två protokolljusterare
T i l l protokolljusterare valdes A l f Pettersson och Anna Everitt.

5.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

6.

Fråga om mötet behörigen sammankallat
Kallelseförfarandel godkändes.

7.

Styrelsens redovisning av verksamheten 2015/2016
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen, som bland annat innehåller följande:
Ordförande inledde med att säg att verksamhetsåret har varit lugnt. Per Ågren har åtgärdat
avfendringen på lilla bryggan som återigen tagit mycket stryk under vintern. Ett av de fyra
däck som fjädrar balken på bryggan har försvunnit. Ett nytt behöver monteras, vilket dock
inte är akut. Nya bussdäck finns på bryggan.
Det visade sig att Per Ågren redan hade satt dit däcket så verksamhetsberättelsen kompletterades med den uppgiften.
Carina Pettersson har skottat och sandat vid behov.
Årsberättelsen lades t i l ! handlingarna.
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8.

Föred ragning av föreningens bokslut och revisorernas berättelse 2015/2016
Revisorn, Per A g r c n , föredrog föreningens bokslut då kassören, Karin Orto, inte hade
möjlighet att närvara. Under verksamhetsåret har det varit några mindre reparationer
på lilla bryggan annars har det varit de återkommande kostnaderna. Föreningens resultat för 2015/2016 bar varit positivt och förslaget var att vinsten på 1 291 kr. ska överföras i ny räkning.
Revisorn, Per Å g r e n , redovisade sin genomgång av årsredovisningen och föredrog
därefter revisionsberättelsen. Revisorn föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015/2016. Revisionsberättelsen lades t i l l handlingarna.

9.

Fastställande av resultaträkningen och beslut i fråga om föreningens vinst eller
förlust.
Resultaträkningen fastställdes och beslut fattades o m att föreningens vinst ska överföras i ny räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen för verksamhetsåret 2015-2016.
11. Fastställande av årsavgift 2016/2017
A v g i f t e n för 2016/2017 fastställdes till 500 kr.
!2. V a ! av styrelse
T i l l ordförande för verksamhetsåren 2016/2017 och 2017/2018 valdes:
o Daniel Westlén, omval
T i l l kassör för verksamhetsåren 2016/2017 och 2017/2018 valdes:
« Karin Orto, omval
T i l l sekreterare för verksamhetsåren 2016/2017 och 2017/2018 valdes:
•

Ingrid Pettersson, omval

13. Val av revisor och revisorssuppleant 2015/2016 och 2016/2017
Revisorn Per Ågren och revisorssuppleanten Eva-Maria Söderholm är vald för ytterligare ett år, men enligt stadgarna ska punkten finnas med på dagordningen för mötet.
På mötet konstaterades att revisorn och revisorssuppleanten redan är valda för verksamhetsåret 2016/2017.
14. Val av valberedning 2015/2016 och 2016/2017
Valberedningen Eva-Maria Söderholm och Carina Petterson är vald för ytterligare ett
år, men enligt stadgarna ska punkten finnas med på dagordningen för mötet. På mötet
konstaterades att valberedningen redan är vald för verksamhetsåret 2016/2017.
15. Underhållsarbeten
Ordförande sa att han inte kunde se att det inte fanns några större renoveringsbehov på
vänthuset i dagsläget, men att golvet skulle kunna slipas. O m det är någon som ändå
hyr en golvslip till Granholmcn kan man i så fall passa på att slipa golvet i vänthuset.
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16. Övriga frågor
a Några medlemmar har nämnt t i l l styrelsen att trappan vid vägen vid berget är brant
och att det kan vara svårt att ta sig upp för den. Styrelsen har funderat på olika alternativ man kan arbeta vidare med och ville stämma av med årsmötet vilket alternativ- man
ska arbeta vidare med.
1. Behålla vägen som den är
2.

Ändra befintlig väg så det blir lättare att ta sig upp för berget

3. Anlägga en ny alternativ väg så det blir lättare att ta sig upp för berget
4. Flytta bryggan till en annan plats, förslagsvis Mariauddarna
Deltagarna på mötet ansåg att alternativ 2 är det bästa alternativet att arbeta vidare
med. A t t flytta bryggan till en annan plats kan stöta på hinder från Vaxholmsbolagct
och mötet ansåg att styrelsen inte ska arbeta vidare med förslag 4. Mötet ansåg att styrelsen inte heller ska arbeta vidare med förslag 1 och 3 utan styrelsen ska ta fram ett
torslag till hur befintlig väg kan ändras, alternativ 2. Förslagrtska presenteras det på
nästa årsmöte och underlaget skickas ut inför mötet. Styrelsen k o m m e r att be några av
medlemmarna om hjälp med hur vägen kan ändras.
b. Styrelsen har tidigare skickat ut ett värvningsbrev för att fa nya medlemmar och satt
upp ett värvningsbrev i vänthuset. 1 brevet står det att grundprincipen är ett medlemskap per hushåll. På mötet diskuterades hur man kan definiera ett hushåll och det konstaterades att det är upp t i l l varje person att avgöra, men styrelsen ser gärna att fler
medlemmar kommer med i föreningen. När protokollet skickas ut ska värvningsbrevet
bifogas igen.
c. Ordföranden avslutade med att säga att han ville framföra ett särskilt tack till Carina
Aronsson som vakat över bryggan under året. Styrelsen tackar också Per Ågren för
hans engagemang och för att han på eget initiativ tar tag i saker som behöver åtgärdas.
Slutligen går styrelsens tack till familjen
för att vi vintertid fatt passera över
deras tomt då det varit svårt att ta sig uppför trappan.

17. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

V i d protokollet:
•

Ingrid Pettersson (sekreterare)

Daniel Westlén (ordförande)

Justeras:

Anna Everitt

A l f Pettersson

1•

