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Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad inom Stensötan 1 
(Mittvägen 1M)  

Beslut 
Bygglov ges för ändrad användning av två lokaler till två lägenheter med motivering 
enligt nedanstående bedömning och med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden gett ett startbesked 
enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (se nedan under Upplysningar). 
 
Avgift: 6 300 kronor enligt gällande taxa (faktura skickas separat).  
 
Tidsfristen började löpa 2019-08 20 och beslut fattades 2019-10-01, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften enligt taxa har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning av ärendet  
Ansökan avser ändrad användning av befintliga lokaler på plan 1 och plan 0 till två nya 
lägenheter.  

Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Gällande detaljplan 2011-12-20 betecknas 0186-P01/1220. Byggnaden omfattas av 
planbestämmelsen BKq vilket bl a innebär bostadsändamål samt i vissa delar möjlighet 
till kontorsändamål i bottenplan. Byggnaden får inte rivas. Byggnadens särdrag skall 
bevaras. Marken kring bebyggelsen är punktprickad, dvs marken får inte bebyggas. 
 
I enlighet med övergångsbestämmelser till plan- och bygglagen punkt 5 är 39 § 
byggnadsstadgan tillämlig. Som planbestämmelse skall därför gälla att byggnad inte får 
placeras närmare gräns än 4,5 m. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har rätt att besluta 
om undantag från denna bestämmelse efter hörande av berörd granne. Om undantag 



medges är byggnad, som placerats närmare gräns än 4,5 m, då att betrakta som 
planenligt placerad. 
 
Kulturmiljövärden 
Byggnaden ingår i område som utpekas som ”helhetsmiljö nr 26, Bergsätra” i stadens 
kulturmiljöprogram (Lidingö, kulturhistoriska miljöer, 1990), som antagits av 
kommunfullmäktige i samband med 2002 års översiktsplan. 
 
Byggnaden är noterad som ”värdefull” i Stockholms läns museums inventering från 
1995. 

Skäl för beslut 
Byggnaden, ”Mittvägshuset” är ritad av arkitekt Erik Hahr och uppfördes 1914, som 
arbetarbostäder för Gustaf Daléns AGA. I bottenplanet fanns ursprungligen affär, 
läsrum och biograf (Röda Ugglan). Biografen förföll och har under senare år byggts om 
till lokal /kontor för verksamheter. 
 
Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde. Detaljplanens bestämmelser innebär att 
byggnaden särdrag ska bevaras. 
 
Ansökan visar att på plan 1 och plan 0 på flerbostadshuset, ändras befintliga lokaler, en 
målarateljé (M1001) och en syateljé (G1101) till bostadsändamål.  
 
På plan1, intill befintlig passage inreds en ny genomgående lägenhet (LGH G1101) om 
40 m2 med 2 rum och kök. Rumshöjden är 3,2 meter. Lägenheten har sin entré från 
passagen. Tillhörande lägenhetsförråd finns på vinden, trapphus J. 
 
På plan 0, inreds en lägenhet (LGH M1001) om 131 m2 med 4 rum och kök. 
Rumshöjden är 3,0 meter. Lägenhetens entré nås från nordöstra gavelfasaden. 
Tillhörande lägenhetsförråd finns på vinden, trapphus G  
 
Nya väggar uppförs för badrum, wc och sovrum. Inga yttre förändringar förslås. Till 
byggnadens lägenheter finns 58 garageplatser och 3-4 platser utomhus varav en p-plats 
hör till den större lokalen (som byggs om till lägenhet M1001). Det finns bra allmänna 
kommunikationer intill med gångavstånd till hållplats Skärsätra station. 
 
Lidingös bullerutredning från 2008 visar att de två nya lägenheter klarar de riktvärden 
för buller inomhus som anges i Boverkets byggregler (BBR). 
 
De nya lägenheterna bedöms vara lämpliga för sitt ändamål. Föreslagna åtgärder är 
planenliga och bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Bygglov ska 
därmed ges enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen. 

Kontrollansvarig 
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Byggherren har 2019-06-24 
anmält Johan Svanström, med behörighet N som kontrollansvarig för projektet. 
 



Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden gett ett 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Startbeskedet kommer att föregås av 
ett tekniskt samråd. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat. 
 
Om åtgärden påbörjas inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen). 
 
Vi har skickat information till berörda grannar, för att beslutet ska kunna vinna laga 
kraft. (9 kap 41 § plan- och bygglagen). 
 
Beslutet är fattat enligt delegation från miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
Mia Lindstedt 
Bygglovhandläggare 
 
 
 
Handlingar 
Handlingar som ingår i beslutet  
Information om hur beslutet kan överklagas  
 
 
Kopia till: Johan Svanström (kontrollansvarig)



 

 
   Bilaga 

 
 
Hur man överklagar 
Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen. I skrivelsen ska anges vilket 
beslut som överklagas och den ändring som begärs. 
 
Överklagandet prövas av länsstyrelsen. Skrivelsen ska därför vara ställd till 
Länsstyrelsen i Stockholms län, men ska skickas eller lämnas till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, Lidingö stad. 
 
Skrivelsen med överklagandet ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Kommer skrivelsen in för sent 
kan överklagandet inte behandlas. 
 
Skrivelsen med överklagandet skickas eller lämnas till: 
 
miljo.stadsbyggnad@lidingo.se 
 
eller 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Lejonvägen 15  
181 82 Lidingö 
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