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§ 104 Justering och fastställande av föredragningslista

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 18 december 
2018.

Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende nr. 11: ”Bygglov för tillbyggnad av kontors-
/bostadshus” ändras till ett informationsärende.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 18 december 2018 samt att föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende 
nr. 11: ”Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus” ändras till ett informationsärende.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 105 Rapportering av delegeringsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rapportering av delegeringsbeslut under perioden 2018-10-17 – 2018-11-26, §§ 442-530.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2018-11-26
Ärendelista delegeringsbeslut, utskriven 2018-11-27

Kopia på beslutet till
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten
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§ 106 Förelägganden uppföljning

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden informeras om uppföljning av förelägganden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-10-16
Uppföljning förelägganden 2018-11-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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§ 107 Information om lantmäteriförrättningar

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
1. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-05 gällande fastighetsbestämning berörande 

Skarpö 1:373 m fl, avstyckning från Skarpö 1:373 samt anläggningsåtgärd, AB18398.

2. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-05 gällande avstyckning av 7 fastigheter från 
Rindö 3:378 och 3:382 (Rindö hamn), AB162333.

3. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-07 gällande anläggningsåtgärd (Mjölkviksvägen) 
berörande Tynningö 1:92, s:3 m.fl., AB0457

4. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-09 gällande avstyckning och 
fastighetsbestämning berörande Överby 2:61 m.fl., AB18744

5. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-05 gällande ledningsrätt för tele mellan 
Vaxholm, Tynningö, Gustavsberg, AB141289

6. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-05 gällande ledningsrätt för teleledning mellan 
Vaxholm och Österåker, AB14524

7. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-11-21 gällande fastighetsreglering 
(sammanläggning) berörande Skarpö 1:19 och 1:225, AB171398

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-29

Kopia på beslutet till
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten
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§ 108 Ekonomi, oktoberprognos

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om prognos för helåret 2018. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-11-26
Prognos

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering.

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 109 Sammanträdesdatum SBN 2019

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Sammanträdesdatum 2019 för nämnden fastställs enligt följande:

23 januari, 20 februari, 24 april, 22 maj (även strategidag), 19 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober 
samt 11 december 2019. 

Utbildning inom nämndens område genomförs i början av året.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2019, vilket är i överenstämmelse 
med kommunledningens förslag.

Förslaget har tagits fram med hänsyn till de krav som budget och bokslutsprocessen ställer.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-08
Sammanträdesschema 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anette Lingesund, klk

För kännedom: Morgan Randall Svahn, sbf
Susanne Edén, sbf
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§ 110 Övergång till digital ärendehantering

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Allmänna handlingar i pappersformat ska gallras efter att de digitalt registrerats i dokument- och 
ärendehanteringssystemet.

Handlingar i pappersformat där lagstiftning kräver underskrift undantas beslut om gallring efter att de 
har skannats och registrerats i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden påbörjade 2017 en upphandling av ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem. Under tertial 1 2018 sattes det upphandlade systemet Castor i drift. Sedan 
driftsättningen har nämndens inkomna handlingar skannats och digitalt registrerats samt diarieförts i 
Castor. Samtidigt har inkomna handlingar sparats i pappersformat. Denna hantering är både tids- och 
platskrävande. System och hårdvara har under 2018 införskaffats för att kunna granska handlingar helt 
digitalt.

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att hanteringen med både fysiska och digitala handlingar kan 
avvecklas. Redan idag arkiveras lov-, anmälans-, tillsyns- och strandskyddsdispensärenden digitalt i 
programmet AGS Advanced. Detta system kommer inom en snar framtid att behöva uppgraderas. 
Samtidigt tittar Vaxholms stad på ett övergripande e-arkiv för kommunens handlingar.  

Föreslagen hantering av handlingar innebär att allmänna handlingar inkomna i pappersformat gallras 
efter det att de skannats och registrerats i det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet. 
Inkomna digitala handlingar kommer inte att skrivas ut i fysisk version utan endast registreras i 
dokument- och ärendehanteringssystemet. Behovet av att bevara vissa originalhandlingar som omfattas 
av lagkrav på underskrift kvarstår dock. 

För ärenden startade före 1 mars 2018 finns vissa handlingar endast i pappersform. I dessa ärenden 
kvarstår behovet av analog handläggning och tidsåtgången för att skanna dessa äldre handlingar 
bedöms i nuläget att överstiga tidsvinsten som digital handläggning ger varför dessa ärenden hanteras 
som övergångsärenden där handlingar inkomna före mars 2018 endast finns i fysisk form och handlingar 
från och med mars 2018 finns i digital form. Föreslaget beslut ger dock möjlighet att även efterregistrera 
pappershandlingar som digitala i dokument- och ärendehanteringssystemet i de fall det är mer 
resurseffektivt. 

Till dess att ett uppgraderat arkivprogram finns på plats måste de handlingar som ska slutarkiveras 
skrivas ut för att skickas till Arkiva AB som åter skannar handlingarna till digitalt arkivering i AGS 
Advanced. Denna hantering bör kunna upphöra efter det att en uppgradering kunnat genomföras. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering
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För kännedom: Kristoffer Staaf, klk
Susanne Edén, sbf
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§ 111  Bygglov för nybyggnad av carport/förråd, redan 
utförd

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov i efterhand bifalls då nämnden anser att det är att betraktas som en mindre 
avvikelse.

Avgift tas ut med 5 225 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov i efterhand för nybyggnad av carport/förråd med 42 kvm byggnadsarea varav 
24,5 kvm öppenarea och 17,5 kvm bruttoarea. 

Bygglov har getts i beslut SB § 10/2010-01-11 för uppförande av enbostadshus med 123 kvm 
byggnadsarea och carport/förråd med 40 kvm byggnadsarea varav 25,5 kvm öppenarea och 14,5 kvm 
bruttoarea.

Slutbevis har utfärdats för enbostadshuset 2016-12-06 med notering att slutbeviset endast avser 
enbostadshuset då carport/förråd avviker från bygglovsbeslutet avseende placering, samt att del av 
byggnaden är uppförd på mark som inte får bebyggas. Fastighetsägarna har 2018-02-16 underrättats om 
misstanke om olovligt byggande gällande carport/förråd. De har yttrat sig 2018-02-26 och ansökt om  
bygglov i efterhand 2018-05-22. 

Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna vad avser 
- placering med 0,9 av 42 kvm på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. 
- byggnadsarean för uthus eller andra gårdsbyggnader som avviker från tillåtna 40 kvm med 2 kvm. 

Att placera byggnad till viss del på mark som inte får bebyggas bedöms inte som nödvändigt för att 
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Ansökan om bygglov i efterhand, i den del det gäller placering på mark som inte får bebyggas, uppfyller 
enligt Bygglov- och GIS-enheten inte kraven för bygglov i 9 kap 30 § PBL och 31b PBL.

Stadsbyggnadsnämnden har i beslut § 95/2018-210-31 återremitterat ärendet för att grannehörande 
ska genomföras. Underrättelse enligt 9 kap 25 § PBL har skickats 2018-10-31. Inget yttrande med erinran 
har inkommit.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att bygglov beviljas i efterhand då nämnden anser att det är att betraktas som en 
mindre avvikelse.

Karin Urbina Rutström (MP) och Bengt Sandell (S) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-10-27, kompl. 2018-11-27
Underlag och bedömning av ärendet 2018-10-18, kompl. 2018-11-27
Ansökan, inkom 2018-05-22
Yttrande från sökanden med granngodkännanden, inkom 2018-05-22
Kommentar från sökanden, inkom 2018-05-22
Situationsplan, inkom 2018-05-22
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Fasad-, sektions-, planritning, inkom 2018-05-22

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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§ 112 Förslag till detaljplan för Domaren 15 och Domaren 18, Dp 416

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Föreslagna synpunkter överlämnas till kommunstyrelsens planeringsutskott via planenheten. 

Ärendebeskrivning
Vaxholm stads kommunstyrelse gav 2016-04-28 KS § 40 positivt planbesked till fastighetsägaren till 
fastigheterna Domaren 15 och 18. Planen är nu ute på samråd.

Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan, Rådhusgatan samt Hamngatan gränsandes 
till Domaren 8 och 14. Planområdet omfattar cirka 1 900 kvm. Av plan- och genomförandebeskrivningen 
framgår att syftet med planarbetet är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge ny byggnation 
av bostäder, kontor, parkeringsplatser samt möjliggöra användning för centrumändamål.  

Bygglov- och GIS-enheten förslår att följande synpunkter lämnas:

Syftet

Syftet med detaljplanen redovisas samlat med planens bakgrund och huvuddrag. Under samma rubrik 
redovisas syftet med planarbetet tillsammans med vad planen ska möjliggöra samt hur föreslagen plan 
ändrar planförhållanden för fastigheterna. Syftet bedöms inte redovisas med den tydlighet som en 
detaljplans syfte bör redovisas. Detaljplanens syfte ska tydligt framgå och vara till stöd för de 
planbestämmelser som framgår av detaljplanekartan och därmed vara ett stöd vid kommande 
bygglovsprövningar på fastigheterna. Detta tydliga stöd bedöms inte finnas i föreslaget syfte med 
planen. 

Parkering

Det saknas en konsekvensbedömning av att 10 parkeringsplatser för hyresbostäder samt 10 
parkeringsplatser för allmänheten försvinner i och med föreslagen detaljplan. 

Under rubriken Parkering redovisas parkeringar i relation till Vaxholms stads parkeringsnorm. I förslaget 
redovisas denna till 9 platser / 1000 kvm ljus BTA. Detta är endast normen för boende, för kontor och 
handel är parkeringsnormen 15 platser / 1000 kvm BTA. Det senare har inte redovisats i 
samrådsförslaget vilket betyder att Vaxholm stads parkeringsnorm frångås.   

Vidare reglerar inte Vaxholm stads parkeringsnorm parkeringsplatser i relation till ljus BTA utan bara till 
BTA. Om ljus BTA ska användas för beräkning av parkeringsplatser bör det framgå att det är ett avsteg, 
om än näst intill språkligt, från den gällande parkeringsnormen.  

Kulturmiljö

Större hänsyn till kulturvärdena behöver tas enligt 2 kap. 6 § PBL. Kapellgatan och dess lägre hus är 
mycket känsliga för förändring där den äldre trähusbebyggelsen bör ges största hänsyn. Det är också 
detta som är ett av motiven för riksintresset och i beskrivningen av detta förklaras uttrycket som 
”småstadsmiljö”. 

På sidan 9 i samrådshandlingen framgår att byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till 
övriga byggnader i kvarteret och vid den samlade bedömningen anges att den planerade byggnaden 
riskerar att påverka de kulturhistoriska värdena negativt. På sidan 6 beskrivs att det är särskilt viktigt att 
”man ur kulturmiljöperspektiv motiverar varför man föreslår åtgärder, och att man visar hur man tar 
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hänsyn till kulturmiljön. I detta planområde kan det handla om hur ny bebyggelse förhåller sig till den i 
närområdet”. En sådan motivering som anges i texten saknas i planförslaget och konsekvenser i relation 
till riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ MB behöver utredas och förtydligas ytterligare. Till 
exempel bör det framgå redan i planens syfte då det avser nybyggnation inom riksintresset. 

Barnkonsekvenser

För 15 tillkommande lägenheter saknas lekplats på gården för barn. 175 m till plats för lek är inte i nära 
anslutning av planerad byggnad, se PBL 2 kap. 7 §. 

Fastighetsreglering

Om tanken är att fastigheterna efter föreslagen fastighetsreglering ska utgöra två fastigheter måste 
detta regleras i planbestämmelserna genom högsta/minsta antalet fastigheter. Om 3D-
fastighetsbildning inte ska tillåtas måste detta regleras.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-11-27
Samrådshandling – plan- och genomförandebeskrivning, inkom 2018-11-21
Samrådshandling – plankarta, inkom 2018-11-21 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsens planeringsutskott, plan@vaxholm.se

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering. 

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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§ 113 Förslag till detaljplan för Kulan 6, Dp 418

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Föreslagna synpunkter överlämnas till Kommunstyrelsens planeringsutskott via planenheten. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads kommunstyrelse gav 2017-02-09 KS § 8 positivt planbesked till fastighetsägaren till 
fastigheten Kulan 6. I planuppdraget ingick från början även fastigheten Kulan 5 vilken numera inte ingår 
i planförslaget. Planen är nu ute på samråd.

Planområdet omfattar cirka 2 200 kvm och är beläget på tre sidor omslutet av ett område bebyggt med 
14 flerbostadshus och med en av planområdets kortsidor beläget mot Eriksövägen. Syftet med planen är 
bland annat att möjliggöra för ytterligare ett flerbostadshus inom området. Den tillkommande 
bebyggelsen ska anpassas till befintlig miljö och med hög arkitektonisk kvalitet. Förutom bostäder 
möjliggör föreslagen plan för en lokal med centrumändamål. Parkering föreslås lösas genom 
parkeringsgarage inom planområdet. 

Bygglov- och GIS-enheten förslår att följande synpunkter lämnas:

Fastighetsreglering

Förslaget saknar fastighetsreglerande bestämmelser. På sidan 6 i planbeskrivningen hänvisas till att 
gällande tomtindelning/fastighetsplan upphävs i och med en ny detaljplan. I 
genomförandebeskrivningen framgår åter att tomtindelningen upphör att gälla inom planområdet och 
vidare hänvisas till åtgärder som utförs av lantmäterimyndigheten ”såsom avstyckning” samt avgift för 
detta. Detta kan tydas som att fastigheten ska kunna styckas. Om fastigheten avses kunna styckas eller 
fastighetsregleras på något sätt bör detta framgå av  detaljplanekartan vilket det inte gör idag. Om 
fastigheten däremot inte ska kunna styckas ytterligare bör även detta framgå av detaljplanens 
bestämmelser. Oavsett önskan gällande planens fastighetsbildning bör fastighetsreglerande 
bestämmelser tillföras detaljplanen. Om 3D-fastighetsbildning inte ska tillåtas måste detta regleras.  

Parkering

Det framgår att parkering planeras i första hand inomhus under mark. För de boende är detta en rimlig 
lösning. Dock ger förslaget till detaljplan möjlighet till centrumändamål i delar av byggnaden. Parkering 
för besökande till detta blivande ändamål saknas. Planering för denna parkering saknas inom 
planområdet och det är inte rimligt att tänka sig denna parkering i parkeringsgaraget. Det framgår inte 
heller att avsaknaden av dessa parkeringar inom planområdet skulle ha en påverkan utanför 
planområdet.  

Vidare reglerar inte Vaxholms parkeringsnorm parkeringsplatser i relation till ljus BTA utan bara till BTA. 
Om ljus BTA ska användas för beräkning av parkeringsplatser bör det framgå att det är ett avsteg, om än 
näst intill språkligt, från den gällande parkeringsnormen. Parkeringsnormen reglerar också olika antal 
parkeringsplatser per 1000 BTA beroende på om ändamålet är boende eller till exempel verksamhet för 
handel. 

Lekplats

Planförslaget innebär ingen utpekad lekyta för barn. Om denna avses samordnas med de befintliga 
flerbostadshusens lekytor inom området innebär det att lekyta ska beredas utanför planområdet och på 
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en annan fastighet än den för planen aktuella. Även om det i detta skede av planarbetet är planerat att 
det är samma ägare för Kulan 6 som för omkringliggande fastigheter är detta inte givet för framtiden. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-11-27
Samrådshandling – plan- och genomförandebeskrivning, inkom 2018-11-20
Samrådshandling – plankarta, inkom 2018-11-20
Samrådshandling – dagvattenutredning, inkom 2018-11-20 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsens planeringsutskott, plan@vaxholm.se

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN/NYGG.2018.26  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 114  Bygglov för tillbyggnad av kontors-/bostadshus

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ärende där ansökan avser bygglov för tillbyggnad av kontor-/bostadshus 
med takkupa/inglasning av balkong. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noters till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN/BYGG 2018.808 
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 115  Bygglov för nybyggnad av stall

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov ges för nybyggnad av stall.

Avgift tas ut med 12 375 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av stall med sex uteboxar med tillhörande sadelkammare och skötselplats. 
Stallbyggnaden har 78,4 kvm byggnadsarea och bruttoarea. 

Föreslaget fasadmaterial är stående träpanel med kulör i järnvitriol.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-27
Underlag och bedömning av ärendet 2018-11-27
Ansökan, inkom 2018-10-30
Situationsplan, inkom 20-10-30
Fasadritning, inkom 2018-10-05
Sektionsritning, inkom 2018-10-05
Planritning, inkom 2018-10-05
Remissyttrande från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, inkom 2018-11-12
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm avs. förprövning av djurstall, inkom 2018-10-30
Foto, inkom 2018-10-05

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN 2018:518  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 116  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov ges för nybyggnad av enbostadshus.

Som villkor gäller att befintligt fritidshus ska vara rivet innan den nya byggnaden får tas i bruk.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Kontrollansvarig är 

Avgift tas ut med 33 220 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 125,4 kvm byggnadsarea varav 40 kvm 
öppenarea och 168,1 kvm bruttoarea. Föreslaget fasadmaterial är liggande träpanel i Vaxholmsgul kulör 
och föreslaget takmaterial är ärggrön plåt.  

Anmälan avser rivning av befintligt fritidshus.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-27
Underlag och bedömning av ärendet 2018-11-27
Ansökan, inkom 2018-06-18
Anmälan, inkom 2018-11-08
Anmälan av kontrollansvarig, inkom 2018-11-08
Situationsplan, inkom 2018-11-08
Markplaneringsritning, inkom 2018-11-08
Fasadritningar, inkom 2018-11-08
Plan- och sektionsritning, inkom 2018-11-08
Remissyttrande från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, inkom 2018-10-23

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN 2013:126  
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 117  Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen 
gällande bygglov, utveckling av talan i mål nr P 10040-18

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolens dom i mål P 6860-17 om bygglov upphävs 
och att länsstyrelsens beslut 2017-10-13 med beteckning 4032-33476-2017 fastställs om mark- och 
miljööverdomstolen finner att mark- och miljödomstolens dom inte uppfyller kraven för bygglov i 9 kap 
30a, 31b, 31d §§ PBL.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen har i dom 2018-10-12 med ändring av länsstyrelsens beslut upphävt 
stadsbyggnadsnämndens beslut § 61/2017-06-21 i den del det avser frågan om bygglov för apparatrum 
och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av om bygglov kan ges för 
apparatrummet. Mark- och miljödomstolen har avslagit klagandens överklagande i övrigt.

Domstolen har återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av om bygglov 
kan ges för apparatrummet som i domen uppges vara 6 kvm. Den del av byggnaden som 
apparatrummet ligger i har dock 10 kvm byggnadsarea utöver givet bygglov. 

Mark- och miljödomstolens dom innebär enligt Bygglov- och GIS-enhetens bedömning en avvikelse som 
sammantaget inte kan bedömas som en sådan liten avvikelse som avses enligt i 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen. Med anledning av det anförda anser Stadsbyggnadsnämnden att Mark- och 
miljööverdomstolen bör lämna prövningstillstånd för utredning om åtgärden kan betraktas som liten 
avvikelse enligt bestämmelserna i 9 kap 30a, 31b, 31d §§ PBL innan handläggningen av ärendet 
fortsätter. Nämnden anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas 
av högre instans. 

Om Mark- och miljööverdomstolen inte anser att praxis behöver utvecklas avseende vad som är att 
betrakta som liten avvikelse, anser Stadsbyggnadsnämnden att Mark- och miljööverdomstolen bör 
lämna prövningstillstånd då Stadsbyggnadsnämnden anser att det finns anledning att betvivla 
riktigheten av det beslut som Mark- och miljödomstolen har kommit fram till.

Yrkanden
Karin Urbina Rutström (MP) yrkar att nämnden återkallar sitt överklagande i ärendet.

Bengt Sandell (S) och Ronny Fredriksson (S) instämmer i Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 
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Protokoll
2018-12-12

Änr SBN 2013:126
2 av 2

Stadsbyggnadsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av stadsbyggnadsnämnden:

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag. 

Nej röstar: den som bifaller Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Jan Reuterdahl (L), Per-Eric Grön (M), Mikael Vigvinter (M), Pia Vallgårda (C), Lars Ekengren (WP) 
samt Lars Wessberg (M).

Nej= Karin Urbina Rutström (MP), Bengt Sandell (S) samt Ronny Fredriksson (S).

Ordföranden finner att stadsbyggnadsnämnden med 6 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-29

Kopia på beslutet till

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering

För kännedom: Svea Hovrätt, Rotel 0602, svea.avd6@dom.se
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN 2013:126     
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 118  Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen 
gällande byggsanktionsavgift, utveckling av talan i mål P 10239-18

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolens dom i mål P 6857-17 om 
byggsanktionsavgift upphävs och att länsstyrelsens beslut 2017-10-31 med beteckning 4032-33480-2017 
fastställs om mark- och miljööverdomstolen finner att mark- och miljödomstolen tillämpat fel 
bestämmelse för beräkning av sanktionsarea.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen har i dom 2018-10-12 med ändring av länsstyrelsens och 
stadsbyggnadsnämndens beslut § 62/2017-06-21 bestämt byggsanktionsavgiften till 34 488 kr.

Enligt domstolens mening bör byggsanktionsavgift för tillkommande delar till redan lovgiven byggnation 
beräknas utifrån bestämmelse som avser tillbyggnad. 

Med hänvisning till att avvikelsen från bygglovet är väsentlig har Bygglov- och GIS-enheten beräknat 
sanktionsarean på hela nybyggnaden. Stadsbyggnadsnämnden har beräknat den på de kvadratmeter 
som överstiger bygglovet i § 83/2013-09-25 och tillämpat bestämmelsen som avser nybyggnad.  Med 
beaktande av att nybyggnaden, när de olovliga åtgärderna utfördes, saknade slutbesked behöver mark- 
och miljööverdomstolen enligt Bygglov- och GIS-enhetens bedömning ge prövningstillstånd för att ge 
vägledning i rättstillämpningen av hur sanktionsarean ska beräknas vid stora avvikelser från bygglov vid 
nybyggnation.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering

För kännedom: Svea Hovrätt, Rotel 0602, svea.avd6@dom.se
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN/BYGG.2018.898 
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 119  Byggsanktionsavgift för att ha tagit del av byggnad i 
bruk utan slutbesked

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-53 och 57 §§ plan- och bygglagen, tas ut av Vaxholms stad, 
Tekniska enheten, 212000-2908, i egenskap av den som begick, samt fått fördel av, överträdelsen.

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 42 588 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § plan- och 
bygglagen samt 9 kap. 18 § 3 p plan- och byggförordningen.

Ärendebeskrivning
Bygglov för nybyggnad av en byggnad om 272 kvm för boende för nyanlända gavs i beslut SB § 
344/2018-08-29. Startbesked för att påbörja åtgärden gavs 2018-09-17. I starbeskedet, beslut SB § 377, 
upplystes sökanden dom att byggnaden inte fick tas i bruk innan slutbesked har getts. 

Delar av byggnaden togs i bruk 2018-10-23. Slutbesked gavs 2018-11-15. En byggsanktionsavgift för att 
ha tagit delar av byggnaden i bruk trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen ska därmed tas ut.

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att i egenskap av fastighetsägare och den som begick överträdelsen 
ska en byggsanktionsavgift tas ut av Vaxholms stad, Tekniska enheten.

Då endast delar av byggnaden tagits i bruk bedömer Bygglov- och GIS-enheten att sanktionsarean är 99 
kvm varför byggsanktionsavgift om 42 588 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § plan- och bygglagen samt 9 
kap. 18 § 3:e punkten plan- och byggförordningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-19
Förvaltningens underlag och bedömning, 2018-11-28
Möjlighet till yttrande över byggsanktionsavgiften, 2018-11-13
Socialförvaltningens redogörelse för vilka bostadsenheter som tagits i bruk, 2018-11-13
Yttrande över byggsanktionsavgiften, inkom 2018-

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN 2017:0312  
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 120  Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen, 
utveckling av talan, mål P 10409-18

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden yrkar att Mark- och miljödomstolens dom i mål P 6784-17 upphävs och att 
stadsbyggnadsnämndens beslut SBN § 64/2017-06-21 fastställs. 

Förvaltningens förslag för utvecklade grunder för överklagandet överlämnas till Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Ärendebeskrivning
Yrkande till Mark- och miljööverdomstolen

Stadsbyggnadsnämnden yrkar att Mark- och miljödomstolens dom i mål P 6784-17 upphävs och att 
stadsbyggnadsnämndens beslut SBN § 64/2017-06-21 fastställs. 

Utvecklade grunder för överklagandet

Stadsbyggnadsnämnden hänvisar i första hand till de motiveringar som framgår av 
stadsbyggnadsnämndens beslut  SBN § 64/2017-06-21 och det nämnden har anfört som stöd för sin 
talan i mark- och miljödomstolens dom 2018-10-30 i mål P 6784-17.   

Stadsbyggnadsnämnden anser att Mark- och miljööverdomstolen bör bevilja prövningstillstånd då det 
finns anledning att betvivla riktigheten av mark- och miljödomstolens dom.

Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadsnämnden att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

Stadsbyggnadsnämnden utvecklar sin talan och gör följande tillägg enligt nedan. 

Planbeskrivning, planbestämmelse och detaljplanens syfte

I detaljplanens bestämmelse f2 regleras att tak ej får förses med skyltning. I planbeskrivningen 
förtydligas detta. Där står att ”Skärmtakets undersida och övriga ytor som är synliga från gatunivån skall 
vara i ljus färg. Vidare får taket inte förses med skyltar.

Domstolen anser att för tolkningen av en detaljplans bestämmelser kan ledning hämtas ur detaljplanens 
syfte och de omständigheter som förelåg vid tiden för författandet av detaljplanen. Vidare anser 
domstolen att syftet med den aktuella planbestämmelsen, i ljuset av tidpunkten för planen, får anses ha 
varit att få till stånd en enhetlighet kring skyltning i tätortsmiljön och bl.a. undvika uppstickande skyltar. 
Nu aktuell skylt längs skärmtakets kant har en sedvanlig utformning och placeringen och utformningen 
innebär enligt domstolens mening att inte att tak har försetts med skyltar i strid med detaljplanen.

Det finns inget i planbeskrivningen som anger att bestämmelsens syfte skulle vara kopplat till att få till 
stånd en enhetlighet kring skyltning i tätortsmiljön och bl.a. undvika uppstickande skyltar.  

Detaljplanens bestämmelser tolkades strikt när ursprungligt bygglov söktes 1994 och då föreslagen 
takutformning inte var i enlighet med detaljplanen. Utformningen på taket fick ändras till ett tak av 
måsvingetyp för att kunna bedömas som planenligt.

Att bygglov sedan beviljades 1995 för skyltar på skärmtaket utan att en förklaring gjordes avseende 
denna planstridiga placering kan inte anses innebära att denna tolkning gjordes med syfte att få till en 
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Protokoll
2018-12-12

Änr SBN 2017.0312
2 av 2

Stadsbyggnadsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

enhetlig skyltning i tätortsmiljön och undvika bl.a. uppstickande skyltar. Detta var en felaktig 
lovprövning där beslut fattades av nämnden och aldrig blev föremål för en överprövning. En sådan 
tidigare felaktig lovprövning ska inte vara prejudicerande och därmed inte heller ligga till grund för en ny 
ansökan om bygglov.         

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering

För kännedom: Svea Hovrätt, Rotel 0602, Mark-och miljööverdomstolen
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN/BYGG.2014.521  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 121  Överklagande till Mark- och 
miljööverdomstolen i mål M 7410-17 och P 7410-17

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden återkallar tidigare insänd överklagan i mål M7407-17 och P 7410-17.

Ärendebeskrivning
Mark- och miljödomstolen meddelade 2018-10-29 dom i mål P 7410-17 och M 7407-17. Mark- och 
miljödomstolen gav nämnden rätt gällande bygglov, strandskyddsdispens och till större delen även de 
förelägganden som nämnden beslutat om. På fem punkter ändrade eller undanröjde domstolen nämndens 
beslut. 

Den del av beslutet som gick Stadsbyggnadsnämnden emot överklagades enligt gällande rutiner genom 
ordförandebeslut 2018-11-12 och samtidigt hemställdes om anstånd till och med 2018-12-19 att inkomma 
med kompletteringar. 2018-11-16 medgav Mark- och miljööverstomstolen anstånd till och med 2018-12-19. 

Bygglov- och GIS-enheten gör bedömningen att de två yttersta flytbryggorna som tillfogats L-bryggan 
fortsatt ska tas bort. Att den L-formade bryggan inte fått någon strandskyddsdispens före det att de två 
flytbryggorna tillfogats den går att utläsa av Stadsbyggnadsnämndens lovarkiv men det går inte att slå 
fast att bryggan sett till den L-formade delen uppförts olovligen efter det att strandskyddet börjat gälla 
för området. Av det föreläggande som gjordes i beslut § 134/2016-12-14 är dock hela 
bryggkonstruktionen utpekad att tas bort. Stadsbyggnadsnämnden bör därför i denna del utforma ett 
nytt föreläggande som tydligare pekar ut vilka delat av bryggkonstruktionen som behöver tas bort.

Sett till vad som övrigt beslutats av Mark- och miljödomstolen görs bedömningen att de tre mindre 
båtarna, varav två på båttrailer, för vilka domstolen upphävt föreläggandet i sig inte kan utgöra sådana 
föremål som håller fastigheten i ovårdat skick. 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att överklagandet i den del som berör domstolens beslut att 
upphäva samt återförvisa delar av föreläggandet bör återkallas. Därigenom bedöms det också som 
rimligt att sätta ned vitet så som domstolen gjort och då inte heller tiden för när rättelsen ska vara 
genomförd är av omedelbar vikt bedömer bygglov- och GIS-enheten att överklagandet även i övrigt bör 
återkallas. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-12-12

Änr SBN/BYGG.2018.704  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 122  Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Med stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen beslutas att ärendet inte ska avgöras p.g.a. pågående 
detaljplanearbete.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar med 200 kvm 
byggnadsarea. Föreslagen placering är på den plats där befintlig huvudbyggnad, ett fritidshus, står.

Byggnadsnämnden får (enligt 9 kap. 28 § plan- och bygglagen) i ett ärende som avser en byggnad eller 
ett markområde som omfattas av att ett arbete har påbörjas för att anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan besluta att ärendet inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats (vilket i de flesta fall 
betyder att planförslaget har antagits). Om kommunen inte avslutat planarbetet inom två år från det att 
ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov avgöras utan dröjsmål. 

Stadsbyggnadsnämnden har i § 116/2011-09-28 beslutat om policy vid anståndsförklaring av 
bygglovsansökningar. Ansökan om bygglov uppfyller inte någon av förutsättningarna för undantag i 
nämndens anståndspolicy. 

För att inte föregripa pågående arbetet med att ta fram detaljplan för området bedömer Bygglov- och 
GIS-enheten det som nödvändigt att inte avgöra ansökan innan arbetet med detaljplanen avslutats och 
att beslutet om detaljplanen vunnit laga kraft.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-10-18
Underlag och bedömning av ärendet 2018-10-18
Ansökan, inkom 2018-08-31
Skrivelse, bilaga till ansökan, inkom 2018-09-12
Fullmakt, inkom 2018-09-12
Situationsplan, inkom 2018-08-31

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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