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Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st fritidshus och 
förråd, Oaxen 1: 54 

Diarienummer: SBN-2016-01460 

Fastighet: Oaxen 1:54 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tre fritidshus med förråd på fastigheten Oaxen 1 :54. 

Ansökt åtgärd bedöms vara planenlig och uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Kontorets förslag till beslut; 
1- Kommundelsnämnden i Hölö-Mörkö ger bygglov för nybyggnad av 3 stycken fritidshus 

och förråd. 

2- Martin Östlund, 2A Projektpartner, Box 49114, 100 28 Stockholm, godtas som 

kontrollansvarig. 

3- Avgiften för lovet är 18 4 76 kronor. 

Ärendets bakgrund 
Sökande, Brf Sjövillan 5, c/o ALM Equity, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, ansökte 
2016-06-09 om bygglov för nybyggnad av tre fritidshus och förråd. 
Sökanden avser uppföra totalt 16 stycken fritidshus på 5 fem fastigheter på den östra delen av 
ön Oaxen. Byggnaderna uppförs i två plan med en sammanbyggd pergola för uppställning av bil 
samt uteplats och ett förråd/bastubyggnad. Bostadshusen upptar en byggnadsarea om ca 150 m2 

/ca 297 m2 bruttoarea och förråden ca 35 m2 byggnadsarea/bruttoarea. Totalt 185 m2 

byggnadsarea/332 m2 bruttoarea. 
Byggnadernas fasader mot öst och väst kommer bestå av korrugerad naturgrå fibercement och 
mot norr och söder har fasaderna grånad stående träpanel. Tak beläggs med naturgrå 
fibercement. Ett pergolatak i grånat trä binder ihop huskroppama. Förråden har lika material och 
kulörer som bostadshusen. Ansökan var komplett 2017-05-12. 

Planförhållanden 
Fastigheten omfattas av detaljplan med aktbeteckning 0181K-P1542C från 2007-11-12. 

Strandskydd är upphävt inom kvartersmark. 
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Diarienummer 

SBN-2016-01460 

Kulturmiljö 
Oaxen utgör riksintresse för kulturmiljövården tillsammans med ön Karta och Stora Vika 
(Nynäshamns kommun) som ett välbevarat industriarv knutet till kalkstensindustrin i regionen. 

-----1Rem.issi.nsta.nser------------------------------
Ärendet har, enligt 9 kap. 24 §plan-och bygglagen (2010:900) PBL, remitterats till 
miljökontoret och stadsantikvarien. 

Miljökontoret har meddelat att den befintliga gemensamma avloppsanläggningen har en 
kapacitet för att koppla på ytterligare avlopp, bilaga 1. 

Stadsantikvarien yttrar sig om att förslaget ger förutsättningar att med sin förankring till 
industriarvet och den särpräglade miljön skapa en intressant ny årsring till Oaxens särskilda 
karaktär. 
Vid utformning av mark och anläggning ska enligt planen antikvarisk sakkunnig medverka. 
Befintliga kajer ska enligt planbeskrivningen liksom tillhörande förtöjningsanordningar och 
liknande bevaras renoveras så långt det är möjligt, bilaga 2. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och 
byggförordning (2011 :338), PBF. 

Ansökt åtgärd bedöms vara planenlig och uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Vidare bedöms att kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 kap. PBL uppfylls. När det 
gäller de tekniska egenskapskraven i PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) och 
Boverkets byggregler är det byggherrens ansvar att se till att dessa uppfylls. 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 7 kap. 4 § PBF. 
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 c § PBL. 

Kraven på tillgänglighet i 8 kap. 1 § 3 PBL gäller inte eftersom det är fråga om ett fritidshus. 

Avgiften kommer att faktureras separat enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. I samband 
med tekniskt sarnråd/startbesked, arbetsplatsbesök samt slutsarnråd/slutbesked debiteras avgift 
separat enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Dokument/ritningar: 
Tjänsteskrivelse 
Orienteringsplan 
Nybyggnadskarta 
Situationsplan 
Planritningar, 2 st 
Fasadritningar, 5 st 
Sektionsritning 

Ankomstdatum: 
2017-05-17 
2017-05-12 
2017-05-12 
2017-05-12 
2017-05-12 
2017-05-12 
2017-05-12 
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Diarienummer 

SBN-2016-01460 

Markplaneringsritning 
Illustrationer, 2 st 
Utvändig kulör och materialbeskrivning 

Kontorets försla till nämnden 

2017-05-12 
2017-05-12 
2017-05-12 
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1- Kommundelsnämnden i Hölö-Mörkö ger bygglov för nybyggnad av 3 stycken fritidshus 

och förråd. 

2- Martin Östlund, 2A Projektpartner, Box 49114, 100 28 Stockholm, godtas som 

kontrollansvarig. 

3- Avgiften för lovet är 18 476 kronor. 

Föreskrifter: 
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän stadsbyggnadsnämnden har gett 
startbesked. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Upplysningar 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Information inför tekniskt samråd bifogas. Vid beslut om 
byte av kontrollansvarig tas en avgift ut som faktureras separat enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 
§ PBL. Ombyggnadsarbetet påbörjas utan startbesked påförs en byggsanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 § PBL. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om 
byggnadsverket tas i bruk innan slutbesked har getts påförs en byggsanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 § PBL. 

Tillstånd krävs för påkoppling på den gemensamma avloppsanläggningen. 

Beslutet ska skickas till 

Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande/byggherre/fastighetsägare: 
Brf Sjövillan 5 
c/o ALM Equity 
Regeringsgatan 59 
111 56 Stockholm 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Meddelande om beslut skickas till: 
Ägarna till fastigheterna: 
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Diarienummer 

SBN-2016-01460 

Oaxen 1 :53, Oaxen 1: 1, Oaxen 1 :55 

Kopia av beslutet skickas till: 
Lokala skattemyndigheten 
Akten 
Kontrollansvarig 

Bilagor: 
Bilaga 1 - Remissvar från miljökontoret 
Bilaga 2 - Remissvar från stadsantikvarien 

~&?~-
Ulrika Thalen 
Bygglovshandläggare 

Hur man överklagar 

i.\MJ 
f!V.~l de Vall 
Bygglovschef 
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Den som vill överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i 
Stockholms län. Skrivelsen ska skickas till Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovenheten, 151 89 
Södertälje. Överklagandet ska ha kommit in till samhällsbyggnadskontoret inom tre veckor från 
den dag då ni tog del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den 
ändring i beslutet som ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som ni 
vill hänvisa till som stöd för er talan. Underteckna överklagandet och uppge namn, 
personnummer, postadress och telefonnummer. Märk kuvertet: "ÖVERKLAGANDE" 

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 
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Diarienummer 

SBN-2016-01460 

Information inför tekniskt samråd 

Innan det tekniska samrådet behöver ärendet kompletteras med de tekniska handlingar som 
krävs enligt nedan innan bokning kan ske. När ni har lämnat in dessa handlingar kan ni ta 

------k0ntakt-m€d-insp€k:törnn-via-€-p0st-fär-00kning-a:v-t€kn-i.skt-Samråd.:,------------- -

Jesper Gustafsson, Jesper.Gustafsson@sodertalje.se 

Följande handlingar ska lämnas in till stadsbyggnadsnämnden senast en 
vecka innan bokning av tekniskt samråd kan ske: 

o Förslag till kontrollplan. 

Kontrollplanen ska enligt plan- och bygglagen I O kap. 6 § innehålla uppgifter om 
1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse: 
2. Vem som ska göra kontrollerna, 
3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 
4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske, 
5. Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och 
6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand (t.ex. en situationsplan som visar 
arbetsplatsen med uppgifter om hur avfallet ska sorteras, transporteras och deponeras). 

o Färdigställandeskydd. Byggherren ska lämna in bevis om färdigställandeskydd (Enligt Lag 
om färdigställandeskydd SFS 2014:227). Byggherren kallar/meddelar försäkringsgivaren. 

o Energiberäkning. Beräkning av den specifika energianvändningen ska inlämnas enligt 
BBR avsnitt 9. 

o Utstakning och lägeskontroll. Redovisas vem som ska utföra utstakning samt plan- och 
lägeskontroll. 

o Markundersökning/Geoteknisk undersökning. (Ifall detta behövs) 

o Grundkonstruktionsritning. (Grundkonstruktions handlingar och ev. pålningshandlingar). 

o Stomkonstruktionsritning. (Konstruktionshandlingar som visar förhållanden mellan platta
vägg, vägg-bjälklag och vägg-tak samt vid avväxlingar och ev. statiska beräkningar). 

o VA och VA- anslutning samt dagvatten. Miljötillstånd om det är enskilt Va-nät. För 
kommunalt VA kontakta Telge Nät AB. Omhändertagande av dagvatten ska redovisas och 
kontrolleras i kontrollplanen. 

o Ventilation, redogör för vald ventilations system. 

o Bullerutredning/utlåtande, i de fall det finns krav på buller ska en bullerutredning med 
åtgärdsförslag bifogas. 
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Diarienummer 

SBN-2016-01460 

Förslag till dagordning: 
1-. - Mötets-inledning 
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2. Byggnadsarbetenas omfattning.J2ygglov och planering'----------------
3. Byggherrens förslag till kontrollplan 
4. Handlingar som byggherren har lämnat in till stadsbyggnadsnämnden 
5. Inventering av rivningsobjekt samt farligt avfall, om samrådet avser en rivningsåtgärd 
6. Arbetsplatsbesök 
7. Färdigställandeskydd 
8. Utstakning 
9. Handlingar som ska lämnas in till stads byggnadsnämnden inför beslut om startbesked 
10. Ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden 
11. Andra tillstånd, yttrande, upplysning mm. 
12. Övrigt 

Innan arbetena får påbörjas ska det enligt 10 kap 14-24 §§plan-och 
bygglagen, PBL, hållas ett tekniskt samråd och ges ett startbesked. 
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SBN-2016-01460 

e gv 
Sta~sbyg-gna-dsnämnden-rSödertälj-e-ko-mmun-använder-förenklad----

-----de-lgivn-ing----------------------------
När stadsbyggnadsnämnden i fortsättningen delger er handlingar/beslut i 
ärenden kopplade till plan och bygglagen kan så kallad förenklad delgivning 
användas enligt 22 § delgivningslagen. 

Det går till på följande sätt: 

1. Den handling eller det beslut som skall delges skickas från byggnadsnämnden i ett 

vanligt brev till den adress som nämnden fått uppgift om att ni kan nås på, vanligtvis den 

ni angivit på ansökningsblanketten. 

2. Närmast följande arbetsdag skickar stads byggnadsnämnden ett särskilt meddelande till 

er om att handlingen i punkt 1 har använts. Detta görs för att minska risken för fel. Ni 

f'ar alltså två brev från stadsbyggnadsnämnden, normalt med en dags mellanrum. 

3. Ni behöver inte kvittera (underteckna) något breven eller skicka tillbaka något 

mottagningsbevis till stadsbyggnadsnämnden. 

4. Ni anses normalt ha fått del av handlingen/beslutet i punkt 1 när två veckor har gått från 

den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i den handling eller det beslut 

som ni fått finns angivet att någon tidsfrist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså 

den tiden från det att tvåveckorstiden har gått ut. 

Tänk på detta så länge ärendet pågår hos stadsbyggnadsnämnden. 

• För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste ni ta del av er post 
åtminstone en gång varannan vecka. Om ni inte kan ta del av posten (tex på grund av 
semesterresa) bör ni anmäla detta i förväg till stadsbyggnadsnämnden. 

• Om ni f'ar ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte har fått själva handlingen 

enligt punkt 1, bör ni snarast anmäla detta till stadsbyggnadsnärnnden. 

• Anmäl alltid adressändring till stadsbyggnadsnämnden. 

• Ange alltid ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning när ni kontaktar 

stads byggnadsnämnden. 

• Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas i alla ärenden. I dessa 

andra fall sker delgivning på annat sätt, vilket bland annat kan betyda att ni måste skicka 

tillbaka ett mottagningsbevis till stadsbyggnadsnämnden. 

OBS! Spara denna information inför stadsbyggnadsnämndens slutliga beslut. 
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