
 
ÖVERKLAGANDE 2019-07-12 
Diarienummer 2019–0005 (-575) 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
BRF GOOD TEMPLAR Att: Stadsbyggnadsnämnden 
Kronobergsgatan 21A   Fleminggatan 4 
112 33 STOCKHOLM Box 8314 

104 20 Stockholm  
 

 
ÖVERKLAGANDE av beslut att bevilja bygglov för tillbyggnad/påbyggnad 
inom fastigheten Grinden 27, dnr 2019-00005 – 575. 
 

BRF Good Templar (föreningen) äger fastigheten Grinden 11 och är berörd granne till             
fastigheten Grinden 27. Föreningen fick den 26 juni 2019 kännedom om beslut i berört              
bygglovsärende, dnr 2019-0005 rörande beviljat bygglov för fastigheten Grinden 27, genom           
bygg- och plantjänsten på insynsbk.stockholm.se.  
 
Föreningen anser att Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms beslut att bevilja bygglov för           
tillbyggnad/påbyggnad inom fastigheten Grinden 27, dnr 2019-00005 – 575, är felaktigt och            
överklagar därmed beslutet i sin helhet och yrkar på att beslutet upphävs. Föreningen anser att               
de avsteg som görs från gällande detaljplan i beviljat bygglov sammantaget inte är att betrakta               
som en mindre avvikelse enligt PBL kap. 9 31B§, utan att avvikelserna istället motverkar              
detaljplanens syfte och inte är förenlig dess intentioner. Beslutet om beviljat bygglov bör             
därmed undanröjas i sin helhet och därefter återgå till förvaltningen för vidare handläggning             
där fastighetsägaren uppmanas att hålla sig inom detaljplanens fastställda gränser.  
 
Överklagan 
Föreningen har tidigare i berört bygglovsärende lämnat ett grannehörande/yttrande med ett           
senare tillägg/komplettering, daterade 2019-04-04 samt 2019-04-08. Föreningen anser sig inte          
ha fått gehör för sina tidigare framförda synpunkter där det utöver ett PM för              
parkeringsplatser inte verkar ha inkommit några kompletteringar till ärendet. Nedan utvecklar           
föreningen sin överklagan av aktuellt bygglovsbeslut, 2019–0005.  
 
Beviljat bygglov medger avsteg från gällande detaljplan, Dp 2009-17043-54, beträffande att           
maximalt tillåtna byggnadshöjd överskrids samt att gård som inte får förses med byggnader             
bebyggas med komplementbyggnader. Utöver detta anser föreningen även att avsteg från           
gällande detaljplan görs rörande i detaljplan reglerade bullerbestämmelser för bostäder, något           
som berördes i det till ärendet tidigare grannehörandet, men som inte omnämns i             
bygglovsbeslutet. Då föreningen inte har noterat några större ändringar i underlaget för            
aktuellt bygglovsbeslut ställer sig föreningen frågande till varför en avvikelse inte omnämns            
särskilt i beslutet. Vidare anser föreningen att det görs avsteg från planbestämmelsen ”ej             
parkering”, vilken förbjuder parkering på gården, förutom max 2 handikapp-p-platser. Enligt           
till bygglovet fogat PM för parkeringsplatser framgår att 3 handikapp-p-platser planeras,           
något som därmed avviker från detaljplanens bestämmelser. Utöver att åtgärden avviker från            
detaljplan anser även föreningen att avvikelsen rörande bestämmelsen ”ej parkering” inte           
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handlagts korrekt då avsteget från detaljplan inte hörts bland berörda grannar samt att avsteget              
inte tydligt framgår i bygglovsbeslutet.  
Föreningen motsätter sig samtliga av ovanstående avsteg från gällande detaljplan och           
överklagar därmed bygglovsbeslut 2019-0005 i sin helhet och yrkar på att beslutet upphävs.             
Enligt PBL kap. 9 31B§ (ÄPBL 8:11§) får bygglov inte medges om åtgärden strider mot               
gällande detaljplan eller tidigare beviljade lov. Mindre avvikelse kan medges om avsteg är             
förenliga med planens syfte. Föreningen anser inte att de ovan redovisade avstegen rörande             
byggnadshöjd, buller, uppförande av byggnad på mark som inte får bebyggas, samt avsteg             
från det maximala antalet tillåtna handikapp-p-platser på gården, vare sig sammantaget eller            
var åtgärd var för sig, är att betrakta som mindre avvikelser som är förenliga med               
detaljplanens syfte och intentioner, framförallt om man även tar i beaktning att ytterligare             
avvikelser även beviljats tidigare. Bedömning av avvikelser från detaljplan bör göras som en             
sammanvägd bedömning av alla avvikelser, även tidigare beviljade. Annars är risken stor de             
slutgiltiga avvikelserna efter flertalet bygglovsbeslut att större än vad som skulle beviljas i en              
sammanvägd bedömning i ett lovärende. Föreningen yrkar utifrån ovanstående att aktuellt           
bygglovsbeslut bör undanröjas. Nedan utvecklar föreningen sin överklagan ytterligare.  
 
Utvecklande av överklagan 
 

Komplementbyggnader och P-platser 
På prickmark får byggnader varken byggas på eller flyttas till, och komplementbyggnader är             
att betrakta som en byggnad. Föreningen anser därmed att placering av komplementbyggnad            
på prickmark i detta bygglovsärende inte är att betrakta som en liten avvikelse och därmed               
inte är förenlig med intentionerna i detaljplanen. Placering av komplementbyggnader på mark            
som inte får bebyggas har tidigare prövats i exempelvis mål i P 11812-13, samt i mål 2014-P                 
3765, RÅ 2010 ref 21, där avvikelser ej medgetts.  
 
Föreningen anser inte att avsteg från gällande bestämmelser i detaljplan bör ej medges för att               
rymma komplementbyggnader/cykelförråd på prickmark utöver vad detaljplanen medger.        
Föreningen anser att motivering till avvikelsen från detaljplan som ges i bygglovsbeslutet            
rörande att p-talet för cyklar ändrats sedan detaljplanens upprättande är felaktig. Vid            
detaljplanens upprättande var syftet att uppföra ca 16 lägenheter, och inte de totalt 62 som nu                
planeras. Om fastighetsägaren/sökande skulle hålla sig till de totalt ca 16 lägenheter som var              
syftet i detaljplanen, skulle inte avvikelsen från detaljplanen vara nödvändig. Utifrån ovan            
anser föreningen att avvikelsen från gällande detaljplan inte är motiverad och ej förenlig med              
detaljplanens syfte. 
 
Vidare har föreningen noterat att bygglovet avviker från planbestämmelsen ”ej parkering”.           
Enligt gällande detaljplan är parkering på gården förbjuden, förutom max 2           
handikapp-p-platser. Enligt till bygglovet fogat ”PM för parkeringsplatser”, inkommen den 10           
maj 2019, framgår att 3 handikapp-p-platser planeras, något som därmed avviker från            
plankartans bestämmelser. Föreningen anser inte att avvikelsen är liten och följer           
detaljplanens intentioner. Liksom nämnt ovan, om sökande skulle förhålla sig till de totalt ca              
16 lägenheter som var intentionen i detaljplanen, skulle möjligtvis inte 3 handikapp-p-platser            
vara nödvändigt och därmed skulle heller inte en avvikelse från detaljplanen. Föreningen            
anser inte att en önskan att tillskapa väsentligt fler bostäder än planerat för i detaljplan är fog                 
nog för avsteg från detaljplanen.  
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Utöver att åtgärden rörande handikapp-p-platser avviker från detaljplan anser även föreningen           
att avvikelsen inte handlagts korrekt då avsteget från detaljplan inte hörts bland berörda             
grannar samt att avsteget inte tydligt framgår i bygglovsbeslutet. Då åtgärden innebär            
avvikelse från detaljplan bör berörda sakägare underrättas och ges tillfälle att yttra sig i enligt               
PBL kap 9 25§.  
Överskridande av maximal tillåten byggnadshöjd i detaljplan 
Enligt till bygglovsärendet bifogade skisser framgår att planerad maximal byggnadshöjd är           
53,025m, gällande detaljplan gör gällande att maximal byggnadshöjd är 52,5m för den högsta             
våningen. Maximal byggnadshöjd överskrids därmed med ca 0,525m, vilket föreningen anser           
inte är att betrakta som en mindre avvikelse, framförallt sett till den procentuella ökningen              
utifrån nuvarande byggnadshöjd. Föreningen gör därmed utifrån till ärendet fogade skisser, en            
annan bedömning än stadsbyggnadsnämnden som hävdar att avsteg endast görs för           
balkongräcken som går över maximal tillåten höjd. Föreningen tolkar det som att hela             
byggnaden blir något högre. Likaså tolkar föreningen det som att max tillåten byggnadshöjd             
överskrids även för underliggande våningar med liknande avvikelser. Detta medför att i            
princip hela den planerade påbyggnaden blir högre än vad som medges i detaljplan och får               
därigenom en större total volym. I planprocessen var bl.a. skuggning av intilliggande            
fastigheter, däribland föreningens fastighet Grinden 11, en viktig fråga i vilket bl.a. solstudier             
genomfördes. En ökad byggnadshöjd och volym medför att påbyggnaden genererar en           
ytterligare skuggning av intilliggande fastigheter, utöver vad som vore fallet om planerad            
bebyggelse förhåller sig till detaljplanen. Den ökade byggnadsvolymen och skuggningen som           
genereras med anledning av avsteg från detaljplanens höjdbestämmelser är inget som           
föreningen anser bör hanteras i en bygglovsprocess då det bl.a. påverkar intilliggande            
fastigheters värde negativt. I de fall en högre bebyggelse än nu är tillåtet maximalt önskas               
uppgöras, så anser föreningen att frågan bör prövas i en ny detaljplaneprocess.  
 
I planskisser framgår även att bostäder idag planeras till den översta våningen. I             
planbeskrivningen till gällande detaljplan framgår att det planeras för 1-3 våningar bostäder,            
där den översta våningen primärt var ämnad till för tekniska utrymmen. Att därav göra avsteg               
från max tillåten byggnadshöjd i syfte att frångå tidigare intention i planbeskrivningen och få              
in en till en extra bostadsvåning bör därmed ej vara motiv till avvikelse från reglering om                
maximal byggnadshöjd i detaljplan. I enlighet med tidigare beviljat bygglov framgår det även             
som det är tekniskt möjligt att rymma planerad påbyggnad inom tillåten max höjd. Därav              
anser föreningen anser att sökande bör förhålla sig till dessa gränser och inte medges avvika               
från detaljplanen. Ekonomiska skäl för att ex. uppnå en billigare byggnation eller tillskapa             
med BTA bör ej beaktas i en bygglovsprövning. 
 
Buller och miljö 
I gällande detaljplan för fastigheten Grinden 27 regleras buller direkt i plankartan. Detta av              
den anledning att bullerfrågan i sammanhanget i detaljplaneprocessen ansetts viktig för att            
kunna anse platsen som lämplig för tillkommande bostäder. I samband med nu gällande             
detaljplan har en bullerutredning tagits fram av ÅF avseende bl.a. trafikbuller. Det            
konstaterades i detaljplanen att avstegsfall behövde tillämpas och att därmed hälften av            
bostädernas boningsrum ska placeras mot tyst sida (högst 55dB ekv. ljudnivå), och att             
samtliga bostäder ska ha tillgång till tyst balkong eller en gemensam tyst uteplats. Samtidigt              
ska ekvivalent ljudnivå i boningsrum under nattetid inte överskrida 30 dB (max 45dB).             
Utifrån till ärendet fogade skisser verkar det som att detta inte efterlevs för ca hälften av alla                 
lägenheter (de placerade mot S:t Eriksgatan), och att de heller inte har tillgång till en tyst                
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balkong eller uteplats. Planbestämmelserna kring buller återfinns även i förordningen om           
trafikbullret vid bostadsbyggnader (2015:216, §4) och att de inarbetats i plankartan som            
tvingande bestämmelser anser föreningen visar på vikten att bestämmelserna efterlevs.          
Bestämmelser om lägenhetsutformning, vilket bestämmelser om bl.a. tyst sida avser, bör även            
enligt boverkets allmänna råd (avsnitt 7.5) endast tillämpas om det finns särskilda skäl, varför              
vi anser att avsteg från bullerbestämmelser i plankartan ej bör beviljas. Detaljplanen går även              
så långt i sina bullerbestämmelser att den även gör gällande att, vid en ev. ombyggnad av                
befintliga lägenheter, så ska dessa göras genomgående på liknande sätt. Föreningen kan i             
ärendet inte se några uppgifter på att detta är planerat. Föreningen motsätter sig från alla               
avsteg från detaljplanens gällande bullerbestämmelser. 
 
Planbeskrivningen gör vidare gällande att bostäderna ska utföras enligt ljudklass B avseende            
trafikbuller och att frågan hanteras i bygglovsskedet. Det är viktigt att detta efterlevs och              
säkerställs nu. Vidare nämns i planbeskrivningen fläktbuller från både den egna och den             
intilliggande fastigheten Grinden 16. Enligt både planbeskrivning och        
genomförandebeskrivning ska bullerskärmar uppföras i söder mot fastigheten Grinden 16 för           
att på så sätt klara av riktvärden för industribuller från fläktar. Det nämns även att planerade                
balkonger mot gård bör utformas så att riktvärden för industribuller från fläktar efterlevs.             
Föreningen kan inte se i beslutsunderlaget för bygglovet vare sig se att en bullerskärm är               
planerad, att balkonger utformas särskilt, eller att buller från intilliggande fastigheten ens            
tagits med i bullerutredningen. Föreningen efterfrågar underlag på detta, samt även underlag            
som visar på hur ev. tillkommande fläktar inom den egna fastigheten placeras och vilket              
buller de avger. Föreningen kan heller inte se underlag där bullernivåer på den planerade              
gården beaktats. I sammanhanget vill föreningen även poängtera att ev. bullerskärmar på            
taken mot söder för att reducera buller enligt detaljplan ej får ges en högre höjd än 52,5m över                  
nollplanet.  
 
Slutligen avseende buller så förekommer det idag störningar med anledning av transporter till             
och från fastigheten. Enligt planbeskrivningen till detaljplanen ska dels transporter till           
fastigheten begränsas till enbart helgfria vardagar mellan 07.00-19.00, samt att vid en större             
ombyggnad av fastigheten ska fastighetsägaren se över de invändiga transportlösningarna i           
fastigheten utifrån ambitionen att alla livsmedelsbutikens varor ska tas in via lastintaget på             
Kronobergsgatan. Föreningen kan i underlaget för bygglovet inte se några ambitioner på att             
fastighetsägaren eftersträvar eller har undersökt detta närmare.  
 
Avseende luft så noterades i detaljplaneprocessen att lägenheter borde göras genomgående för            
att bättre uppnå bättre luftkvalitet, något föreningen nu noterar inte görs. Planbeskrivningen            
anger även att tilluften måste klara gällande krav för boendemiljö och att detta kontrolleras i               
samband med bygglov, något föreningen undrar om det är genomfört.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser föreningen att de avsteg som görs från gällande detaljplan i beviljat             
bygglov sammantaget inte är att betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen och att de               
inte ligger i linje med detaljplanens syfte (PBL kap 9 31b § pt 1), varför aktuellt                
bygglovsbeslut bör upphävas. Detaljplanen syftar enligt planbeskrivningen till att möjliggöra          
en påbyggnad av befintlig byggnad med 1-3 våningar för ca 16 genomgående lägenheter.  
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Istället uppfattas de avsteg som görs i nu gällande förslag syfta till att motverka planens syfte                
och tillskapa väsentligt fler bostäder, ca 60 st över 4 bostadsvåningar, och att denna              
maximering av antalet bostäder uppnås genom diverse avsteg från detaljplanen. Exempelvis           
genom att gå utöver max tillåten byggnadshöjd för att, som föreningen uppfattar det, kunna              
möjliggöra en billigare konstruktion, att utforma bostäderna på ett sådant sätt att bullerkrav i              
detaljplan i flertalet av bostäderna ej efterlevs samt att bullerfrågan inte helt uppfattas klarlagt.              
Detta trots att det genomgripande i planbeskrivningen nämns att lägenheter görs           
genomgående och att man därigenom klarar flertalet miljökrav, bl.a. avseende luft och buller.             
De väsentligt fler tillkommande bostäderna genererar även att avsteg från bestämmelse om            
byggnation placeras på prickmark och maximalt antal handikapp-p-platser på gård överskrids,           
något som troligen inte vore nödvändigt om bostäderna planerats som intentionen var i             
detaljplanen.  
 
Planens syfte var inte att tillskapa de hela ca 60 st lägenheter som nu föreslås, och därmed bör                  
de avvikelser som nu görs från gällande detaljplan inte godkännas i nu pågående             
bygglovs-prövning. De avsteg som görs får en negativ inverkan på omgivande fastigheter och             
inget som tillåts enligt detaljplan. Det ligger inte i allmänhetens intresse att bebyggelse tillåts              
utanför gällande detaljplan och att medge avsteg redovisade avstegen anser föreningen vore            
felaktigt.  
 
 
 
 
På föreningens vägnar, 
 

 

 
 
Eric Tällberg 
Styrelseledamot BRF Good Templar  
Fastigheten Grinden 11 
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