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Tjänsteskrivelse

VÄRMDÖVIK 1:475: Ansökan om bygglov för tillbyggnad
av loftgång
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att:
1. ansökan om bygglov avslås.
2. ta ut avgift om 7 022 kr (75 % av 9 363 kronor) (full avgift vid beviljande
samt för startbesked och slutbesked).
3. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2016-10-03 §188 punkt 9, en taxa
för beslut enligt PBL.

Stöd för beslut
Åtgärden strider mot 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta, daterad
Byggnadsritningar, daterad
Fasadritningar, daterade
Förslag till kontrollplan, daterad

2017-11-06
2017-11-28
2017-11-13
2017-10-11

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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Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad. Tillbyggnaden avser en
loftgång, en förbindelsegång mellan två altaner. Tillbyggnaden avses att
återuppföras då den har funnits med i ett tidigare bygglov, sedan 1975, men revs
ned utan rivningslov för ca 1 år sedan.
Huvudbyggnadens befintliga area är om 186 kvm byggnadsarea (BYA) med en
bruttoarea (BTA) om 246 kvm och 41 kvm öppenarea (OPA).
Komplementbyggnadens area är om 87 kvm BYA med en bruttoarea om 175 kvm
och 9 kvm OPA.
Sammanlagt blir totala befintlig area på fastigheten, 273 kvm BYA, 421 kvm
BTA och 50 kvm OPA.
Sökt åtgärd avser tillbyggnad om 17 kvm BYA med en BTA om 0 kvm och
17 kvm OPA, som sammanlagt blir totalt 290 kvm BYA, 421 kvm BTA och
67 kvm OPA.
Förutsättningar
Fastighetens tomtareal är 1 920 kvm landareal och 0 kvm vattenareal.
Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnad.
För fastigheten gäller byggnadsplan nr 169 fastställd 1966-09-09 med en byggrätt
om sammanlagda yta upptaga högst 150 kvm (BYA) totalt med uthus.
För fastigheten finns även tilläggsbestämmelser till gällande byggnadsplan,
detaljplan nr D121 lagakraft 2003-11-22, med byggrätt om 250 kvm BTA för
huvudbyggnad varav högst 60 kvm BTA för komplementbyggnad.
Besök på fastigheten har företagits 2017-12-04.
Yttranden
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan då åtgärden innebär
stor avvikelse från gällande planbestämmelser.
Fastighetsägarna till Värmdövik 1:483 (2/2) har inga synpunkter mot föreslagen
åtgärd.
Fastighetsägarna till Värmdövik 1:482 (1/1) har inga synpunkter mot föreslagen
åtgärd.
Fastighetsägarna till Värmdövik 1:751 (1/1) har inga synpunkter mot föreslagen
åtgärd.
Fastighetsägarna till Värmdövik 1:474 (2/2) har synpunkter mot föreslagen
åtgärd. Synpunkter inkom 2018-01-17. Synpunkterna är att tillbyggnaden ligger
för nära deras tomtgräns, att det inte ryms i detaljplanen, tillbyggnaden blir
väldigt störande då det blir mycket insyn på deras fastighet. De skriver också att
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tillbyggnaden har redan utförts och sedan rivits efter deras påpekande och kontakt
med byggnadsnämnden.
Sökande har yttrat sig den 2018-01-09. Sökande har svårt att se bygg‐ och
miljöavdelningens beslut är rimligt och bestrider detta förslag till beslut.
De skriver att de köpte fastigheten i befintligt skick november 2016 samt att
bygglov finns för alla uppförda fastigheter och altaner. Det har tidigare funnits en
loftgång mellan dessa två altaner som är riven, det är dock fel att den revs för ett
år sedan utan det var gjort tidigare än så. De vet ej när. Det sökande har gjort är
att riva ett tak/farstukvist som fanns utanför dörren i markplan, där loftgången var
tänkt att byggas.
Sökande menar också att det är även fel att sökt åtgärd skall omfatta 25 kvm
BYA. De avser att bygga en loftgång som är 12 m lång och 1,4m bred vilket då
blir ett tillägg på 16,8 kvm.
Anledningen till att de vill förbinda dessa två altaner är bl.a. slippa gå genom
huset då de lagar mat utomhus. Det är flera trappor och nivåskillnader inne i huset
och hanteringen av nylagad mat och dryck är inte optimalt inomhus.
Även säkerhetsmässigt och ur brandsynpunkt är det inte rimligt att gamla
människor, t.ex. sökandes mor som sitter i rullstol inte kan transportera sig mellan
matlagning och matplats. Även ur brandsynpunkt om det skulle börja brinna i
huset, då de sitter på altanen och inte kan ta sig därifrån är ett starkt
bidragande skäl till att få till en loftgång till markplan.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad. Tillbyggnaden avser en
loftgång, en förbindelsegång mellan två altaner.
Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden i befintligt utförande utgör
tillsammans en BYA om 273 kvm och en OPA om 50 kvm.
Byggrätten medger en BYA om 150 kvm.
Huvudbyggnad och komplementbyggnaden i befintligt utförande utgör
tillsammans en BTA om 421 kvm.
Byggrätten medger en BTA om 250 kvm.
Huvudbyggnad och komplementbyggnad i befintligt skick utgör en medgiven
avvikelse om:
· 123 kvm BYA och,
· 171 kvm BTA
Huvudbyggnad och komplementbyggnad med tillkommande tillbyggnad utgör en
avvikelse om:
· 140 kvm BYA (93%) och,
· 171 kvm BTA (68%)
Sökt åtgärd avviker från gällande planbestämmelser och förutsättningar för att
bevilja bygglov bedöms inte föreligga. Åtgärden bedöms inte utgöra en sådan
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liten avvikelse som avses i 9 kap 31b §. Ansökan är därmed inte förenlig med
planens syfte eller detaljplanebestämmelser.

Information och upplysning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Sema Rhawi
Bygglovhandläggare

Sändlista
Delges med post:
Sökande
Fastighetsägare
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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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