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§ 41 nsökan om förhandsbesked om bygglov för 

nybyggnad av fritidshus på planerad avstyckning 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Som förhandsbesked meddelas med stöd av 2 kap. och 4 kap. 2 § plan- och bygglagen att bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på en planerad avstyckning inte kommer att ges med hänvisning till de skäl som 
framförs av bygglov- och GIS-enheten. 

Avgift tas ut med 0 kronor enligt fastställd taxa för år 2021. 

Full avgift är 26 975 kronor enligt fastställd taxa. Reduktion av lovdelen i taxan har gjorts med 26 975 
kronor. Avgiften har reducerats (12 kap. 8 och 8 a §§ ). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med ca 85 kvm 
byggnadsarea i en våning, placerad centralt på tänkt avstyckning i det sydöstra.hörnet av __ 
_ enligt till ansökan bifogad kartskiss. Tänkt avstyckning har enligt mätning på kartskis= ca 
1100 kvm. 

Hela -ligger inom område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården ( 3  kap 6 § Miljöbalken). 

Enligt gällande översiktsplan Vaxholm 2030 ska planeras med syfte att i första hand att 
värna områdets kulturmiljövärden med hjälp av planbestämmelser som reglerar byggrätt och fastighets
indelning. 

Någon utveckling av området planeras inte. Befintlig karaktär ska bevaras och kommunen ska vara 
fortsatt restriktiv till avstyckningar. 

Den sökta avstyckningen skulle bidra till förtätning av ett område där det råder högt bebyggelsetryck, 
och överensstämmer inte med intentionerna i nuvarande och/eller kommande översiktsplan. 

Prövningen av möjligheterna till ytterligare bebyggelse som innebär förtätning inom äldre 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden behöver göras genom detaljplan. 

Översiktsplan 

I översiktsplanen Vaxholm 2030, antagen av kommunfullmäktige 2013- 12-16 anges;_ 
ska planeras med syfte att i första hand att värna områdets kulturmiljövärden med 

hjälp av planbestämmelser som reglerar byggrätt och fastighetsindelning. 

-För öar och områden som inte omfattas av ny utveckling ska pågående markanvändning vara
gällande.

Befintlig karaktär på övriga öar ska bevaras och kommunen ska vara fortsatt restriktiv till avstyckningar. 
Större grönområden ska bevaras för att tillgodose möjlighet till bl.a. rekreation och friluftsliv samt för att 
värna om och ge bra förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. 

Yttrande från grannar och andra sakägare 

Ingen underrättelse har gjorts. 
/ 

12 ... �. 
Ordförande V Justerare 

10 



milvAXHOLMS
�STAD 

Stads byggnadsnämnden 

Remisser 

Ingen remiss har skickats. 

Kommunicering av tjänsteutlåtande 

Protokoll 
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Änr SBN BYGG 2021.547 

2 av 2 

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över tjänsteutlåtande daterat 2022-05-25, under tiden 

2022-05-25 - 2022-06-02. 

Bygglov- och GIS-enhetens bedömning är att ansökan om förhandsbesked för bygglov av nybyggnad för 

fritidshus på planerad avstyckning ska avslås med hänvisning till att åtgärden behöver prövas genom 

detaljplan. 

Även en ordnad fastighetsbildning samt natur- och kulturvärdena på platsen bör utredas i ett 

detaljplanearbete. 

Vid en samlad bedömning av de allmänna och enskilda intressena enligt 2 kap. 1 § PBL, bedöms det 

allmänna intresset av en helhetsplanering, det vill säga att markens lämplighet och bebyggelsens 

utformning prövas genom detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL, väga tyngre än det enskilda intresset 

av att bebygga fastigheten såsom redovisas i ansökan. 

Yrkanden 

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

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 2022-05-30 

Underlag och bedömning av ärendet 2022-05-25 

Ansökan, inkom 2021-06-10 

Situationsplan, inkom 2022-03-07 

E-post, beskrivning projekt, inkom 2022-03-07

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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