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Dnr
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BYGG.2014.3661

Conrad Grut
conrad.grut@varmdo.se
08-570 483 87
Bygglovhandläggare/Miljöinspektör

Tjänsteskrivelse

SKÄRMARÖ 1:42: Bygglov för ändrad användning av
komplementbyggnad till fritidshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta
att
1. Ansökan om bygglov avslås.
2. Fastställa föreslagen avgift till 3 814 (75 % av ordinarie avgift om 5 085
kr). Faktura på avgiften översänds separat.

Ärendet
Ansökan avser bygglov för ändrat användningssätt av befintlig
komplementbyggnad om 50 kvm byggnadsarea (BYA) till fritidshus.

Bakgrund
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt ändrad användning av dåvarande
fritidshus till komplementbyggnad beviljades 2006-02-07. Strandskyddsdispens
medgavs samtidigt för båda åtgärderna.

Rådande förhållanden
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad
bebyggelse.
Fastigheten ligger inom område som i sin helhet utgör riksintresse för natur- och
kulturvård enligt 4 kap miljöbalken. Mark- och vattenområde ska användas för det
eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet
läge och behov enligt 2 kap 2 § PBL och bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken ska tillämpas.
För fastigheten gäller 100 meter strandskydd och därför förbud att uppföra ny
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byggnad, mm, enligt 7 kap 15 § miljöbalken.
Fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
Fastigheten är bebyggd med enbostadshus samt komplementbyggnad och brygga.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Fastigheten med areal om 3 550 kvm är en sjötomt vid Skärmaröviken.
Länsstyrelsen beslutade 2015-04-24 att åtgärden i sig inte är en väsentlig ändring
varför bygglov inte krävs för åtgärden däremot har Länsstyrelsen angivit att
byggnadsnämnden skall pröva ärendet enligt 9 kap. 14§ dvs pröva åtgärden med
alla krav som om den vore lovpliktig.
Länsstyrelsen har även angivit att eftersom byggnaden ursprungligen har utgjorts
av ett fritidshus påverkar förändringen tillbaks till ursprunget inte
markanvändningen. Det Länsstyrelsen då inte tagit hänsyn till är att
förutsättningen för det nya lovet från 2006-02-07 var att ursprunglig
huvudbyggnad skulle omklassificeras till komplementbyggnad för att kunna
medge strandskyddsdispens samt för att inte påkalla detaljplanekravet och den
prejudicerande verkan ett beslut om att bevilja en ytterligare huvudbyggnad skulle
ge.
Lämpligheten av ytterligare byggrätter inom området måste prövas i detaljplan för
att området innehåller ett flertal storleksmässigt avstyckningsbara fastigheter
enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL). Bebyggelse ska vidare lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna
vattenförsörjning och avlopp enligt 2 kap 5 § PBL.
Denna perifera del av Skärmarö är inte utpekat som förändringsområde i Värmdö
kommuns översiktsplan. Denna del av Värmdö bör istället i enlighet med
översiktsplanen bibehålla sin fritidshuskaraktär med stora tomter mellan 30005000 kvm. Föreslagen åtgärd möjliggör en utökad exploatering inom området
som inte är lämplig med hänsyn till områdets fritidshuskaraktär.
Ett positivt beslut som medger ytterligare en huvudbyggnad kan få en
prejudicerande verkan vilket kan leda till oönskad bebyggelseutveckling i
området.
Denna fastighet ligger helt inom strandskyddat område och skäl saknas till att
medge en ytterligare huvudbyggnad. Lokaliseringen är avsedd att ske helt inom
strandskyddat område. Någon strandskyddsdispens för berörd åtgärd saknas
varför lokaliseringen inte kan anses vara lämplig. I enlighet med dom från Markoch miljööverdomstolen 2013-06-26, mål nr P-11305-12 innebär detta faktum att
bygglov skall avslås.
Att ändra användningen till ytterligare en huvudbyggnad skulle innebära att en
hemfridszon skapas runt huvudbyggnaden samt även ge fastighetsägaren
möjlighet att uppföra bygglovfria byggnader vilket skulle minska allmänhetens
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tillträde till platsen.
I enlighet med 7 kap. 15§ pkt 2 miljöbalken (1998:808) får inte ändring ske av
byggnaders användning som avhåller allmänheten från att vistas där.
I samband med ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus, dnr:
2005.500, har också ansökan om att ändra det befintliga fritidshuset till
komplementbyggnad prövats. Av beslutet framgår tydligt att det tidigare
fritidshuset ändrats till komplementbyggnad som inte får innehålla kök.
Slutanmälan avseende tidigare lovet har skickats in och slutbevis har utfärdats då
skäl inte funnits att misstänka att lovet inte skulle ha följts.
I ursprungslovet avseende uppförande av fritidshus och omrubricering av tidigare
mindre fritidshus till komplementbyggnad anges villkor för att vattenuttaget
begränsas till 500l/dygn då denna fastighet ligger inom vattenbristområde. Någon
ytterligare exploatering bedöms därför inte kunna ske innan vattenfrågan lösts på
annat sätt.
Vid en samlad bedömning och med beaktande av den avvägning mellan allmänna
och enskilda intressen som ska göras i varje enskilt fall finner kontoret att
tillräckliga skäl för att bevilja bygglov enligt ansökan på fastigheten Skärmarö
1:42 inte har framkommit i ärendet.

Stöd för beslut
Besluten är fattade med stöd av: 2 kap. 2, 4, 5, 6 §§ och 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Conrad Grut
Bygglovhandläggare/Miljöinspektör

Bilagor:
Ritningar
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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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Befintlig komplementbyggnad som önskas ändras till fritidshus
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VARMDO KOMMUN
Bygg och miljökontoret
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A NSÖI
NSÖKAN/ANMÄLAN E N L I G T

BL

Fyll endast i berörda delar av blankfgpjgnV

.

i

•

Ansökan om lov

j

B Ansökan om förhandsbesked

Fastighet

Sökanden

Fastighetsbeteckning:

Sökandens namn: * )

Värmdö Skärmarö 1:42

Urban Sidh

Fastighetens adress:

Sökandens adress:

Skärmaröstrand 29

O Anmälan

Personnr./ Org.nr:

Tel:

Styrmansgatan 45, bv

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

139 54 Värmdö

114 54 Stockholm

0708-106980

Fakturaadress:

E

"

post:

Styrmanscjatan 45, bv 114 54 Stockholm
urban@mum.se

Jag vill bli kontaktad genom: Q Brev

B E-post

•

Telefon

* ) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Ärende vid lov
B Bygglov

•

Tidsbegränsat lov

•

Marklov

•

Rivningslov

•

Helt ny byggnad

•

Tillbyggnad

from:

tom:

•

Ombyggnad

B Ändrad användning

•

Övrigt

B En-bostadshus

•

Två-bostadshus

D Gruppbyggda småhus/radhus

•

Flerbostadshus

•

Kontorshus

•

Affärshus

•

Industri

•

Fritidshus

•

Garage

•

Carport

•

Förråd

•

Gäststuga

3 Utvändig ändring

D Annat:

Arbetet avses att påbörjas den:

Ärende vid anmälan
•

Rivning

D Ändring av planlösning

•

Ändring av bärande konstruktion

•

Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde

•

Komplementbostadshus (Attefallshuset, upp till 25 kvm byggnadsarea)

•

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (upp till 15 kvm bruttoarea)

•

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Installation eller väsentlig ändring av:
•

Eldstad

D VA-anläggning (kommunal)

•
•

Rökkanal

D VA- anläggning (enskild)
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D Ventilation
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Gemensamhetsanläggning
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Diarienr

Färg (NLb-nr) p „

Fasadbeklädnad
Hl Trä
• Teqel
Takbeläggning
• Teqel • Plåt
Fönster
Hl Trä

3 Plast

•

Puts

•

Plåt

•

.

Annat:
Färg (NCS-nr)

•

Papp

•

Btg-pannor

•

Annat:
Färg ( N C S - n r ) y .

O Aluminium

•

Annat:

Uppgifter om kontrollansvarig
Namn:

Adress:

Personnr./ Org.nr:

Postadress:

Tel:

E-post:
Certifleringsorgan:

.....

..

Certifierings.nr:

.. ..

Gäller t o . r n :

... . ,

• KA-självständig ställning
intygas

Behörighetsklass vid nksbenongnet
• Normal art
• Kvalificerad art
Underskrift (kontrollansvarig):

VA-installationer
Befintlig anläggning
Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Dagvatten

•
•
•

•
•
•

Ny anläggning

•

Vatten
Avlopp

Enskild anläggning

0
•

WC Hl Bad, disk och tvätt •

Torrtoalett

0

bifoga ansökan

Redovisa ALLTID din avloppsanläggning i samband med att du lämnar in din bygglovsansökan.
Saknar du avloppsanläggning ska du ansöka om tillstånd för avlopp. Se bilaga för avloppsredovisning.
Bifogade handlingar
B Situationsplan
3 Markplaneringsritning
ö
0
ö
3
•

•

Avloppsredovisning (se bilaga 2)
3 Avloppsansökan
3 Fotografier
3 Förslag till kontrollplan
• Byggfelsförsäkring
• Färdigställandeskydd
• Typgodkännandebevis för eldstäder/rökkanaler
3 Annat

Planritning
Fasadritning
Sektionsritning
Konstruktionsritning
Fullmakt

D Firmatecknare

Rivning (bifoga gärna
Byggnadsarea (BYA)
m :
2

fotografier på alla fasader)
Bruttoarea (BTA)
m :
2
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Byggnadsår:

2014-09-16

Övriga upplysningar (eller bifoga ett separat

dokument)

Ansökan om ändrad användning av befintlig komplementbyggnad tili huvudbyggnad.
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Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.

Ort och da/foåé-^

r f ö r e t a g medsänds bevis om
Ort och datum:

Stockh9lrfj^l4-0|t
Namnteckning:
NaVrTnfoir/dligande:
uruan oian

Namnförtydligande:

/

Personnr. fjrfrg. nr:
6ftO43O 0235

Personnr./ Org.nr:

?

För mer information se kommunens hemsida www.varmdo.se eller kontakta bygg- och miljökontoret
telefon: 08-570 470 00.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga for allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.
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PLAN
SKALA 1:100

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

BYGGLOVSHANDLING
SKÄRMARÖ 1:42, Fritidshus
Plan, sektion och fasader
SKALA
DATUM

1:100 (A3)

RITAD AV

EM

2015-11-16

NUMMER

A-901

BET

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN
2015-11-16

Fastighetsbeteckning:
Projektbeskrivning:
Byggherre:

Skärmarö 1:42
Ändrad användning av gäststuga som fritidshus,
Installation av kök och WC/dusch
Axel Forssell

Projektörer

Entreprenörer

Arkitekt:
Emil Mattsson, Satellit Arkitekter AB

Inga entreprenörer är ännu utsedda

PBL (Plan- och bygglagen).
PBF (Plan- och byggförordningen).
BBR (Boverkets byggregler).
EKS (Europeiska konstruktionsstandarder).
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Projektering

Kontrollen avser

Kontrolleras av Kontrolleras mot

Allmänt

Allmänt

Byggherren

Ledningar i mark
Konstruktion

Markentreprenör
Konstruktör

EKS

Brand

Byggherren

BBR avsnitt 5:8

VA

Totalentreprenör
Totalentreprenör
Byggherren

BBR avsnitt 6:9 och
Fukthandboken.
BBR 6:9

Egenkontroll

BBR 8:10

Ritningar och
beskrivningar.

Ventilation
Säkerhet, ute, inne
och tak.

Producerad
handling

Signatur

BBR 2:3
Egenkontroll
Ritningar och
beskrivningar.
Ritningar

Egenkontroll

2

Utförande

Kontrollen avser

Kontrolleras av

Kontrolleras mot

Byggnad

Allmänt om
byggande
Brand

Totalentreprenör

Fukt

Totalentreprenör

Arbetsmiljöplan och
BBR 2:3
Ritningar och
beskrivningar
Beskrivningar

VA inne

Totalentreprenör

Beskrivningar

Egenkontroll

Värme

Totalentreprenör

Beskrivningar

Egenkontroll

Ventilation

Totalentreprenör

Beskrivningar

Egenkontroll

Våtrum

Totalentreprenör

Branschregler

Egenkontroll

Säkerhet inne

Byggherren

Egenkontroll

Säkerhet tak

Totalentreprenör

Avfall

Byggherren

Ritningar och
beskrivningar
Ritningar och
beskrivningar
Avfallsförordningen
(SFS 2011: 927)

Totalentreprenör

Producerad
handling
Egenkontroll

Signatur

Egenkontroll
Egenkontroll

Egenkontroll

3

Dokument

Kontrollen avser Kontrolleras av Kontrolleras mot

Producerad handling

Allmänt

BBR 2:5.

Drift- och skötselinstruktion

BBR avsnitt 5:8

Egenkontroll

Ja.

Eldstad, rökkanal Skorstensfejar- BBR 5:41, BBR 5:42,
och taksäkerhet mästare
BBR 6:74, BBR 8:24.

Besiktningsprotokoll.

Ja.

Imkanal och
taksäkerhet

Skorstensfejar- BBR 5:1,
mästare
BBR 5:41, BBR
5:5332, BBR 6:72,
BBR 8:24.

Besiktningsprotokoll.

Ja.

Fukt i
konstruktionen
Tappvatten

Totalentreprenör
Totalentreprenör

BBR 6:52.

Egenkontroller.

BBR 6:621, BBR
6:622, BBR 6:623,
BBR 6:625.

Protokoll med temperaturer,
flöden, tryck etc.

Övrigt vatten

Totalentreprenör

Protokoll med temperaturer,
flöden, tryck etc.

VA ute

Byggherren

BBR 6:621, BBR
6:622, BBR 6:623,
BBR 6:625,
BBR 8:52.
Färdig byggnad

VA inne

Byggherren

Färdig byggnad

Elsäkerhet

Entreprenör el

BBR 8:8.

Avfall

Byggherren

Byggherren

Brand

Situationsplan.
(Relationsritning.)
Planritning.
(Relationsritning.)
Protokoll elinstallationer. *

Till
nämnd

Ja.
Ja.

Bevis från transportör/mottagare.
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Anmäl om färdigställande
Härmed intygas att alla krav som gäller för åtgärderna enligt kontrollplanen och
startbeskedet är uppfyllda.
Handlingar enligt kontrollplanen och startbeskedet bifogas.

Ort och datum

Ort och datum

Byggherre

Kontrollansvarig om sådan finns

5

