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Kallhäll 9:44 - motivering till ansökan om bygglov   

Ansökan avser permanent bygglov för 17 befintliga mobila förrådsbyggnader för uthyrning om totalt 
225 kvm BYA. Fastigheten omfattas av detaljplan D 2009-02-16. Bestämmelserna i denna detaljplan 
innebär att området i huvudsak är avsett för handel, sällanköpsvaror och kontor samt att 
Kallhäll 9:44 får bebyggas med 1400 m². De aktuella byggnaderna står i nuläget på platsen med stöd 
av ett tidsbegränsat lov, Dnr BYGG 2017-000724. Samhällsutvecklingen och utvecklingen i området i 
övrigt har lett till att efterfrågan på att hyra förråd har ökat sedan det tidigare lovet beviljades. Av 
den anledningen ser vi ett långsiktigt/permanent behov av att behålla förrådsbyggnaderna på 
platsen.  

I det tidigare lovet har det angivits att förrådsbyggnaderna överskrider den totala byggrätten med 
143 kvm BYA, vilket motsvarar 10,2 % överyta då 1400 m² får byggas. Förrådsbyggnaderna har i det 
tidsbegränsade lovet ansetts anpassade till byggnaden och området och bedömts uppfylla plan- och 
bygglagens krav på utformning. I detta lov bereddes även berörda grannar och andra sakägare 
tillfälle att yttra sig över den angivna avvikelsen och inga synpunkter framfördes då. Ett permanent 
bygglov bör därför kunna beviljas med hänvisning till att den överyta som påvisas kan anses utgöra 
en liten avvikelse från detaljplanen samt att denna avvikelse är förenlig med detaljplanens syfte.  

Erfarenhetsmässigt går det inte att säga att någon viss procents överskridande av arean inte kan 
anses som liten avvikelse utan det ska prövas det enskilda fallet. Omständigheter som ska ha 
betydelse för bedömningen är omgivningens karaktär och skala. Denna nu aktuella avvikelses art och 
storlek får anses som liten när den relateras till Kallhälls norra industriområdes skala och karaktär i 
övrigt. Tomterna i området är stora och har hög exploatering och avvikelsen i förhållande till den 
totala byggrätten på Kallhäll 9:44 bör därför anses som liten. Den totala byggnadsarean på 
fastigheten är även liten i förhållande till angränsande fastigheters byggnadsareor i Kallhälls 
industriområde. Kallhäll 9:44 kommer därför inte att upplevas som högt exploaterad och 
förrådsbyggnaderna kommer inte att vara iögonfallande.  

Intilliggande fastighet i området, Kallhäll 9:34, har för att exemplifiera en maximal byggrätt om 1 till 1 
i förhållande till fastighetsarea, vilket innebär en betydligt högre exploatering än på den aktuella nu 
aktuella Kallhäll 9:44. I och med den i övrigt höga exploateringen i Kallhälls industriområde kan 
planbestämmelsen om maximal byggrätt i denna plan även anses ha minskat i betydelse. Avvikelsen 
skulle inte heller innebära att områdets karaktär förändras eftersom förrådsbyggnaderna har ett 
naturligt samband till den verksamhet som bedrivs på fastigheten idag och den passar väl in i 
områdets karaktär. Att förrådsbyggnaderna är befintliga är också ett argument för att stadsbilden i 
området fortsatt kommer vara densamma. 

Allt detta sammantaget borde leda till en bedömning att avvikelsen anses som liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Den befintliga bebyggelsen på Kallhäll 9:44 passar väl in i Kallhäll industri-
områdes karaktär och skala och med detta motiveras ett beviljande av permanent bygglov. 
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YTTRANDE PÅ TJÄNSTESKRIVELSE I BYGGLOVSÄRENDE DNR MBN BYGG 2020-000640: 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, KALLHÄLL 9:44 (SKARPRÄTTARVÄGEN 30)   

Förslag till beslut UTKAST 

Av bygglovsavdelningens motivering i Förslag till beslut UTKAST som kommunicerats till oss 

24 september 2020, anges att fastigheten är relativt liten och den exploatering som tillåts enligt 

gällande plan anses vara lämplig för fastigheten. Därutöver anförs att ansökt åtgärd innebär en 

avvikelse från gällande detaljplan med 143 m² BYA och att detta motsvarar lite mer än 10 % mer area 

än vad detaljplanen tillåter vilket för detta område inte kan anses utgöra en liten avvikelse.  

Relevanta omständigheter 

Enligt gällande praxis ska inte en viss procents överskridande tillmätas någon betydelse utan den 

ansökta exploateringen ska prövas i det enskilda fallet, något vi har lyft redan i vår ansökan. I 

bygglovsavdelningens beslutsutkast utvecklas inte hur prövningen skett i det enskilda fallet utan den 

kortfattade motiveringen verkar istället vara starkt kopplad till denna procents överskridande. Det 

indikerar att det gjorts en generell bedömning och inte en bedömning i det enskilda fallet.  

Exploateringsgrad i området 

Omständigheter som ska ha betydelse för bedömningen om en åtgärd kan anses utgöra en liten 

avvikelse är omgivningens karaktär och skala. I detta enskilda ärende, avseende en fastighet i Kallhälls 

norra industriområde, måste avvikelsen anses som liten när den relateras till industriområdets skala 

och karaktär i övrigt. Fastigheterna i området har en förhållandevis hög exploateringsgrad och som 

exemplifierats i vår ansökan har rågrannen i sydost, Kallhäll 9:34, en maximal byggrätt om 1 till 1 i 

förhållande till fastighetsarea, vilket innebär en betydligt högre exploateringsgrad än vad som är 

aktuellt för Kallhäll 9:44. Fastigheter i området i övrigt har alltså en betydligt högre exploateringsgrad 

än den nu aktuella Kallhäll 9:44.  

Kallhäll 9:44 är 4 702 m2 och får enligt planbestämmelsen bebyggas med 1 400 m2 BYA, vilket 

motsvarar cirka 29 % av fastighetsytan. Om ett permanent bygglov ges för åtgärden i fråga skulle 

fastigheten vara permanent bebyggd med 1 543 m2, vilket skulle motsvara cirka 33 % av fastighetsytan. 

För att sätta detta i relation till områdets skala och karaktär i övrigt så har intilliggande fastighet 

exemplifierats i ansökan. Kallhäll 9:43 har en fastighetsarea om 7 371 m2 och får enligt detaljplanen 

bebyggas med 3 685 m2 BYA, vilket motsvarar 50 % av fasstighetsytan. I en bedömning kring den area 

som överskrids i det aktuella ärendet bör därför ingen hänsyn tas till en viss procents överskridande 

och inte heller till att fastigheten i sig är liten, utan bedömningen bör ta hänsyn till området, vilket vi 

ovan redovisar har en hög exploateringsgrad i förhållande till respektive fastighetsyta.  

I motiveringen till beslutsutkastet har bygglovsavdelningen inte heller bemött de grunder för att tillåta 

lovet som vi anfört i ansökan. Bygglovsavdelningen har inte heller gjort några konstateranden 

avseende de omständigheter som bör tillmätas betydelse. Den totala byggnadsarean på fastigheten 

skulle vara liten i förhållande till angränsande fastigheters byggnadsarea. Kallhäll 9:44 kommer därför 

inte att upplevas som högt exploaterad och förrådsbyggnaderna kommer inte att vara iögonfallande. 
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De kommer passa väl in i området och dess karaktär och byggnationen motverkar därför inte syftet 

med detaljplanen och avvikelsen bör klassas som liten. 

Den aktuella detaljplanen för Kallhäll 9:44 (Dnr Kst 2007/586), fick laga kraft år 2009 och dess 

genomförandetid har gått ut. Den detaljplan som omfattar intilliggande fastighet Kallhäll 9:43 (Dnr Kst 

2012/261) och som tillåter en betydligt högre exploateringsgrad fick laga kraft i slutet av år 2015. I och 

med att den aktuella detaljplanens genomförandetid har gått ut, att senare detaljplaner tillåter högre 

exploateringsgrad samt den i övrigt höga exploateringen i Kallhälls industriområde i övrigt, bör 

planbestämmelsen om maximal byggrätt i detaljplanen för Kallhäll 9:44 ha minskat i betydelse. 

Detaljplanen från år 2015 indikerar att kommunens vision och framtidssyn för området har förändrats 

och att området bör kunna bebyggas i större omfattning än vad 2009-års detaljplanebestämmelser 

anger. 

Utöver detta så har bygglovsavdelningen i det tidigare beviljade tillfälliga bygglovet anfört att 

förrådsbyggnaderna anses anpassade till byggnaden och området vilket även detta talar för att nu 

ansökt åtgärd passar väl in i områdets karaktär. Byggnaderna är som sagt befintliga idag och det har 

inte anförts några synpunkter från berörda grannar vilka fick tillfälle att yttra sig angående avvikelsen 

i ärendet avseende det tillfälliga bygglovet. 

Revidera beslutsutkastet 

Sökanden begär utifrån ovanstående att bygglovsavdelningen omprövar sin bedömning och sin 

beslutsrekommendation till byggnadsnämnden. En viss procents överskridande av exploaterings-

graden eller att fastigheten i sig är liten, är inte tillräckliga skäl för att motivera ett avslag. Prövning ska 

istället göras utifrån det enskilda fallet och omständigheter så som områdets skala och karaktär ska tas 

i beaktande vid bedömningen. En bedömning utifrån de premisserna bör föranleda ett beslut om 

beviljande av permanent bygglov för de befintliga förrådsbyggnaderna. 

Andrahandsyrkande 

I andra hand yrkar vi på permanent bygglov för de delar av förrådsbyggnaderna som innebär att den 

överskridande arean är under den procent som bygglovsavdelning kan anse vara en liten avvikelse. Vid 

ett avlägsnande av en modul om 9 m² blir det istället endast 134/1400= 9,57 % mer än vad detaljplane-

bestämmelsen anger. 
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