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Sammanfattning 
 
Befintliga hus och byggnader i storstäder har under det senaste decenniet ökat 
kraftigt i värde. Utveckling av råa ytor i vindar har blivit populärt och visat sig vara 
lönsamt för både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Ett nästa steg i 
denna utveckling kan vara att ta tillvara på de ytor belägna helt eller delvis under 
markplan. En antydan till ökad popularitet av denna typ av fastighetsutveckling kan 
så smått skönjas allteftersom kvadratmeterpriserna skjuter i höjden.  
 
Syftet med denna rapport är att med hjälp av undersökningar och fallstudie 
redogöra för regelverk samt belysa tekniska och ekonomiska aspekter på 
ämnesområdet. Förhoppningen är att fastighetsägare, både bostadsrättsföreningar 
och enskilda, kan använda rapporten som verktyg vid en tänkt utveckling. 
 
Målet är att:  

• Belysa vilka upplåtelse-och driftsformer som vid olika situationer kan ge en 
hållbar ekonomisk kalkyl 

• Redovisa vanligt förekommande tekniska aspekter samt hur de kan hanteras 
 
Rapporten visar på möjligheter och svårigheter vid den här typen av utveckling på 
ett tydligt sätt. Utifrån ekonomiska, tekniska och juridiska perspektiv visar rapporten 
att det finns stora möjligheter för utveckling vad gäller utökad lägenhetsyta för 
bostadsrätt. För motsvarande utveckling av hyresrätt, visar rapporten svårigheter 
vad gäller ekonomiska intäkter. Vid uppfyllande av högre byggregelkrav, än för 
utökad lägenhetsyta, vad gäller brand, tillgänglighet och ljusinsläpp kan även en 
enskild ny bostadsrätt eller hyresrätt skapas. 
 
För kommersiell verksamhet, i form av korttidsboende, visar även rapporten på 
möjligheter, även om förutsättningar för ljusinsläpp är dåliga eller obefintliga. Vidare 
redovisas möjligheter för kontorsverksamhet, förutsatt att regler för tillgänglighet 
och brand kan tillgodoses, även om förutsättningar för ljusinsläpp är dåliga.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fastighetsutveckling, källare, källaryta, bostad under mark, kontor i 
källare, vandrarhem, korttidsboende och lägenhetshotell. 
 





Abstract 
 
During the last decade existing areas in built environment has increased a 
tremendous amount in value. Development of unused areas in attics have become 
very popular and proven to be profitable for both flat- and property owners. The 
next step in this development could be to take advantage of areas below or partly 
below ground level. A hint of increasing popularity of this type of property 
development can be discerned as the square meter price is increasing rapidly.  
 
The purpose of this study is to evince present regulation and illustrate both technical 
and economical aspects, by using research studies among with a case study. My 
expectation is that both property owners and housing cooperatives can use this 
study as a tool when considering a development. 
 
The target is to: 

• Clarify what type of tenure and operating modes that can be economically 
viable under different circumstances 

• Present usual technical difficulties and clarify how they can be managed  
 
This report clearly presents the opportunities and difficulties within this type of 
development. From an economic, technical and legislative point of view, this report 
shows that there are big opportunities when increasing the area of a flat in 
cooperative housing. For the corresponding development in tenancy housing, this 
report shows difficulties regarding economic viability. If stricter regulations, than for 
increasing an area of a flat, concerning fire, accessibility and intake of daylight can be 
fulfilled, a new flat in housing cooperative or tenancy housing can be created.  
 
Further more, even in case of bad or non-existing intake of daylight, this report also 
shows opportunities for commercial activities, such as short-term accommodation.  
Office operations are also shown possible, if regulations regarding accessibility and 
fire can be fulfilled, even when conditions for the intake of daylight are bad. 



 



Förord 
 
Detta examensarbete har skrivits med bakgrund av ett uppdrag som initierats av 
Auctoritas Projektstyrning AB och är en del av sista terminen på Byggteknik och 
Design, ett program vid Kungliga Tekniska Högskolan.  
 
Jag vill tacka Niclas Drottler och Michael Brandt på Auctoritas Projektstyrning AB, för 
att ha gett mig mycket goda förutsättningar och råd för genomförandet av denna 
undersökning.  
 
Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Bengt Wik för en mycket bra 
rådgivning kring arbetsgång samt bidragit med ett helikopterperspektiv som varit 
nödvändigt för genomförandet av undersökningen och författandet av rapporten.  
 
Personligen föddes tanken på att ytor under hus och byggnader är värdefull efter en 
BBC-dokumentär som sändes 2015 och en artikel i Svenska dagbladet vid ungefär 
samma tidpunkt. Dokumentären speglar våldsamma renoveringar med utgrävningar 
under kedjehusen i Londons mest eftertraktade kvarter, där priset för en ynka 
kvadratmeter är långt högre än Sveriges absolut dyraste. Artikeln beskrev hur 
internationellt riskkapital ansamlades på Londons bostadsmarknad efter finanskrisen 
2008, vilket gav annorlunda effekter för vissa bostadsområden. 



Ordlista 
 
BBR Boverkets Byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan och 
Bygglagen och Plan och Byggförordningen 
 
PBL står för Plan och Bygglagen 
 
Kassaflöde är betalningsströmmar in och ut för en fastighet, ett bolag, en investering 
etc. under en given tidsperiod 
 
Finansieringsmodell innebär sättet en investering finansieras, till exempel 
lånefinansiering till 70 %, en belåningsränta på 3,5 % med en amorteringstid på 50 
år. 
 
Driftnetto för investering betyder en investeringens intäkter minus alla de kostnader 
som kan hänföras till investeringen.  
 
Vakansrisk innebär risken för att till exempel en lägenhet inte hyrs ut under en viss 
tid, vilket medför att hyresintäkten uteblir.  
 
Marknadsmässig värdeökning innebär det ökade värde som marknaden är villig att 
betala. Vad marknaden är villig att betala beror på främst på tillgång och efterfrågan. 
 
Direktavkastningskrav är det avkastningskrav som marknaden ställer för en specifik 
adress vid en specifik tidpunkt. Direktavkastningskrav definieras traditionellt sätt 
som driftnettot delat på förvärvspriset inom fastighetsekonomi. 
 
Nuvärde innebär summerade diskonterade betalningsströmmar (kassaflöden) enligt 
en förutbestämd kalkylränta. 
 
Diskontera att justera betalningsströmmar efter faktorer som inflation, risk, 
belåningsränta etc. 
 
Ackumulerat innebär lagrat. Ackumulerat kassaflöde innebär således summerat 
kassaflöde upp till en viss tidpunkt. 
 
Upplåtelseform betyder i sammanhanget sättet som en bostad betalas för. Exempel 
är bostadsrätt och hyresrätt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till utredningen är en analys som bygger på att marken under hus i 
storstadsmiljö börjar bli allt mer värdefull. Bristen på bostäder och lokaler i 
storstadsområden har under de senaste åren ökat. Urbaniseringen tillsammans med 
den ökade befolkningsmängden och flyktingsituationen är de största orsakerna. 
Argumentation om nyproduktion och förtätning har blivit vanliga i debatten, men 
förädling av befintligt bestånd talas det mindre ofta om. Underskottet som nu råder, 
tillsammans med det låga ränteläget, har drivit upp bostadspriserna till nivåer som 
aldrig tidigare varit så höga. Högst priser finner man i storstadsregionerna, centrala 
Stockholm har Sveriges högsta priser per kvadratmeter. Detta har lett till att all tänkbar 
yta behöver användas, och att fastighetsägarna har starka incitament att omvandla 
ytor i befintliga bestånd för uthyrning eller säljbar yta. Som bevis på detta har ett stort 
antal råvindar under de senaste tio åren omvandlats till bostäder, framförallt i de 
centrala delarna i storstadsregionerna av bostadsrättsföreningar som ser en möjlighet 
till förädling. 

 
Vad är då nästa steg i fastighetsutvecklingen av befintliga hus i storstadsregionerna och 
hur kan fler användbara ytor skapas? Sannolikt är det att förädla ytor som ligger under 
eller delvis under markplan, det vill säga gamla källare, förråd och kanske ytor som 
ännu inte är utgrävda. Det är utifrån denna definition av ”yta” som rapporten är 
skriven. De nu höga kvadratmeterpriserna kan sannolikt rättfärdiga de högre kostnader 
som det innebär att förädla källarplan i jämförelse med vindsvåningar. En början på 
denna utveckling kan redan ses då en del bostadsrättsföreningar, i t.ex. gamla stan, har 
utvecklat gamla förrådslokaler under mark till alltifrån vinkällare till biosalong. I 
Londons mest eftertraktade kvarter tog utvecklingen fart för flera år sedan, då ägare till 
dyra kedjehus grävde ut flera våningsplan under mark för att husera lyxfaciliteter och 
därmed öka marknadsvärdet på fastigheten.  

1.2 Frågeställning 
Vilka regler gäller vid utveckling av ytor under eller delvis under markplan och vilka 
upplåtelse/drifts-former och användningsområden ger en ekonomiskt hållbar kalkyl? 
Och vilka tekniska aspekter finns på ämnesområdet som är väsentliga att belysa? 

1.3 Målformulering 
Utredningen ska belysa väsentliga aspekter i form av tekniska, regelmässiga och 
ekonomiska vid tänkt utveckling av yta helt eller delvis under markplan. Vidare ska den 
ge förslag på vilka upplåtelse- och driftsformer som kan vara ekonomiskt gångbara.  
 
 



 

1.4 Avgränsningar  
Utredningen avgränsas till utveckling av befintliga ytor till bostäder och kommersiella 
lokaler. Bostäder undersöks som hyresrätt och bostadsrätt. Kommersiella lokaler 
undersöks som kontor eller olika typer av tillfälligt boende.  

 
Examensarbetet avgränsas att inom ovan nämnda alternativ, undersöka den 
regelmässiga och ekonomiska realiserbarheten av en sådan fastighetsutveckling. 
Ämnet berörs utifrån svenska lagrum och regelverk inom tätbebyggda större städer 
inom Sverige. Kapitlet ”Tidigare bygglovsärenden” avgränsas till enbart Stockholm stad.  
 
De regelverk och delar av regelverk som undersökningen avgränsas till är:  

• Plan och Bygglagen 
• Boverkets byggregler  
• Hyreslagstiftningen (Jordabalkens 12e kapitel) 

 
Fallstudien är avgränsad till följande alternativa användningar och upplåtelseformer: 

1. Att förstora en befintlig hyresrätt i markplan med en utökad biyta under 
markplan 

2. Förädla ytan under markplan till en ny enskild bostad som lägenhets-
hotell via separat driftsbolag 

3. Förädla ytan under markplan och hyra ut den som lokal för 
kontorsverksamhet 

1.5 Lösningsmetoder 
Undersökningen inleds med litteraturstudie av befintliga regelverk och lagrum som 
vidrör ämnesområdet. Juridiska aspekter på ämnesområdet inhämtas ifrån 
Fastighetsägarnas branschorganisation, Boverket, externa konsulter samt kompetens 
hos Auctoritas Projektstyrning AB.  
 
Vid undersökning av rådande praxis i regelverken studeras tidigare sökta bygglov hos 
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.  
 
Fallstudien ”Grev Turegatan”, genomförs via ett konsultuppdrag hos Auctoritas 
Projektstyrning åt fastighetsägaren, se bilaga nr 1.  
 
Kvalitativa intervjuer genomförs med branschkunniga personer hos privata aktörer, 
branschorganisationer och myndigheter. Kvalitativa intervjuer är situationsanpassade 
frågeställningar med efterföljande analys.  
 
  



 

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Fastighetsutveckling idag 
Fastighetsutveckling av områden präglas idag av förädling av industriområden till 
bostadsområden. I närområdet kan flertalet områden nämnas; Hammarby Sjöstad, 
Järla Sjö, Dalénum etc. I befintliga bostadsområden har dock fastighetsutvecklingen 
främst varit inriktad på förädling av råvindar och bostadsrättsföreningar har skapat 
stora värden i att bygga om befintliga hus. Hisshöjningar och takkupor är vanliga inslag 
här och metoderna har i det närmsta standardiserats och företag har helt inriktat sig på 
denna verksamhet. Den upplåtelseform som främst är aktuell vid denna typ av 
fastighetsutveckling är bostadsrätt. 
 
Fastighetsutveckling av ytor under markplan blir mer vanligt förekommande, dock i 
väsentligt mindre skala. Vanligast är att ytor i bostadsrättsföreningar säljer yta till 
antingen boende i huset som utvidgar sin bostadsrätt, alternativt säljer den till extern 
aktör som utvecklar ytan till bostad. 
  
De anledningar som ger upphov till fastighetsutveckling som företeelse, och som 
kanske rättfärdigar dess existens, är att markyta är en bristvara. Markyta kan varken 
skapas eller förstöras, däremot kan den användas på ett mer eller mindre effektivt sätt. 
I tätbebyggda städer är det av flera anledningar mer eftertraktat att antingen bo eller 
arbeta i centrala delar, delar som av sin natur är tätt bebyggda. Detta driver 
utvecklingen till ett mer effektivisera den begränsade yta som finns tillgänglig i dessa 
delar. 

2.2 Auctoritas Projektstyrning AB 
Auctoritas är ett konsultbolag inom bygg- och fastighetsbranschen som bildades hösten 
2014. Huvudsakligt affärsområde är att leda byggprojekt åt beställare samt bistå 
fastighetsägare med ekonomiska och tekniska analyser. Personerna bakom bolaget har 
en gedigen bakgrund inom projektering av fartyg. Den detaljstyrning som präglar 
processen vid projektering av fartyg, tillämpas med goda resultat inom bygg- och 
fastighetsbranschen.   

  



 

3 Teoretisk referensram 
Enligt Crona/Ljungblad i rapporten ”Fastighetsutveckling –en studie i möjligheten till 
aktivering av dolda ytor i befintliga fastigheter”  har många fastigheter idag dolda ytor 
som idag ej är aktiverade beroende på gammalmodig planering när de uppfördes. 
Ytorna kan betraktas som tillgångar och varför dolda ytor ej aktiveras saknas konkret 
svar på, dock nämns gammalmodig styrning som en anledning. Bland flertalet dolda 
ytor som kan aktiveras, redovisas bland annat ”källarlokal/vindsutrymme”.1  
 
Inhämtade kunskaper från tidigare kurser från programmet Byggteknik och Design vid 
KTH har varit viktiga i utförandet av denna utredning: 
 

• AF 1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5HP som behandlat 
materialegenskaper vad gäller värmeledningsförmåga och fukttransport.  
 

• HS1009 Samhällsplanering 7,5HP där bland annat kunskap kring 
fastighetsjuridik, planprocessen och bygglov redogjordes för. 

 
• HS1008 Konstruktionsteknik 7,5HP där kunskaper kring konstruktion och 

lastanalys varit viktiga. 
 
Vidare har inhämtade kunskaper kring ekonomi och juridik från kurser vid Uppsala 
Universitet varit väsentliga: 
 

• Redovisning och Kalkylering 15HP, där kunskaper kring kalkylering, analys och 
investeringars lönsamhet varit av mycket viktiga. 

 
• Juridisk översiktkurs 15HP, där kunskaper kring association-, fastighet- och 

avtalsrätt varit mycket väsentliga.  
 

• Nationalekonomi – mikroteori 15HP, där kunskaper som möjliggjort analyser om 
bostadsmarknaden inhämtats. 

 
Kunskap från följande kurs vid Politecnico di Milano har även använts för 
omvärldsanalyser i utredningen: 
 

• Urban Economics 4 ECTS Credits  

                                                      
1 Croona, Ljungblad 2008, Sid 32 



 

4 Faktainsamling 

4.1 Litteraturstudie 
Från boverket.se har ”Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, 
Konsoliderad version – senast ändrad genom BFS 2015:3 BBR 22” hämtats och använts 
för litteraturstudie. För support kring Boverkets byggregler har Boverkets 
kontakttelefon använts för tolkning och rekommendation om arbetsgång.  

4.2 Fallstudien Grev Turegatan  
Kompetens om arbetsgång och tillvägagångssätt har främst inhämtats från 
näringslivshandledare på Auctoritas Projektstyrning AB, externa konsulter till bolaget 
samt fastighetsägaren för fallstudien. Informationsinhämtning om fallstudien på Grev 
Turegatan inleddes med platsbesök och uppmätning med fotodokumentation. 
Inläsning av befintliga analyser och relationshandlingar om fastigheten har studerats 
noggrant. Ombyggnadsförslag upprättades med skisser och en kombinerade bygg- och 
rumsbeskrivning av undertecknad.  
 
Offertinhämtning och informationsutbyte har sedan genomförts med Beautiful 
Apartments, Lokaler.nu och Objektia. Teknisk rådgivning och offertinhämtning har skett 
i samråd med Rörbjörnen AB, Ovalus AB och Gösta Schelin AB. 
 
Fastighetsägarnas branschorganisation ”Fastighetsägarna” har använts för juridisk 
support kring hyreslagstiftningen. Rådgivning kring ekonomi har skett med konsulter på 
Auctoritas Projektstyrning AB samt KTH-handledare.  

4.3 Tidigare bygglovsärenden 
Tidigare bygglovsärenden har granskats i Stadsbyggandsexpeditionens databas över 
arkiverade ärenden2. Vid bygglovsansökan skrivs av sökande en ärendemening om vad 
bygglovet gäller. Det är utifrån vad som står i den meningen som sökningarna i denna 
undersökning är utförda.  
 
Bygglov som söks inom ämnesområdet benämns som ”ändrad användning från …” och 
somliga skriver ”ändring av användning …”. För att säkerställa minsta möjliga bortfall av 
arkiverade handlingar, söktes både ”Ändrad …” och ”Ändring …”. För avsnitt 7.5 
Lägenhetshotell har endast sökordet ”lägenhetshotell” använts. 
 
För val av ärenden för närmre studier, inleddes sökprocessen med en översiktlig 
sökning med inledande orden ”Ändrad …” och ”Ändring …” följt av: bostad, 
bostadslägenhet, lokal, kontor, hotell, hostell, vandrarhem och lägenhetshotell. Ett 
större antal ärenden lästes igenom varav ca 20 stycken valdes ut för närmre studier. 
Dessa ärenden valdes ut på grund av dess aktualitet för ämnesområdet vad gäller 
avsteg från gällande regelverk. Av dessa 20 ärenden valdes sedan 7 stycken för 

                                                      
2 http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/ 



 

detaljstudie. Kriteriet för urval av dessa 7 var analysmöjligheten på grund av 
detaljredovisning av innehåll och korrespondens. 
 
Översiktliga handlingar i tidigare bygglovsärenden är bilagda. Handlingar utan relevans, 
till exempel delgivningskvitton, fakturaunderlag, ritningar och kungörelsebrev är ej 
bilagda. För fullständiga handlingar söks diarienummer i Stadsbyggnadsexpeditionens 
databas. 

4.4 Intervjuer 
Intervjuer med följande privata aktörer och intresseorganisationer inom branschen, har 
utförts: Make Space AB, Grappe vinkällare AB och Snapp Arkitekter AB. Intervju har 
även genomförts med Stadsbyggnadsexpeditionen.  
 

  



 

5 Litteraturstudie av BBRs regelverk 

5.1 Allmänt om regelverket 
Boverkets byggregler, BBR, med föreskrifter och allmänna råd reglerar i princip alla 
typer av byggnationer inklusive om- och tillbyggnationer. För ombyggnationer, eller 
”ändring av byggnader” gäller ändringsregler som regleras i slutet av varje kapitel. 
Utöver detta finns generella föreskrifter och allmänna råd och varsamhetskrav samt 
hur ändringsreglerna ska tolkas och användas. Vid beslutsfattande har även 
byggnadsnämnden möjlighet att helt eller delvis göra avsteg ifrån Boverkets 
föreskrifter. Detta med stöd av BFS 2011:26, på grund av att byggnadsverket ändå 
antas kunna bli tekniskt tillfredsställande utan att det finns någon ”avsevärd olägenhet” 
från en annan synpunkt.   

 
Detta skapar en viss gråzon i regelverken med ett tomrum mellan reglerna där gällande 
praxis ligger någonstans däremellan. Vilken instans är det så som avgör vad som är 
gällande rätt? För bygglov, förhands och startbesked beslutar den kommunala 
byggnadsnämnden vid varje enskilt fall. För att utreda vilka generella möjligheter och 
risker det finns vid fastighetsutveckling av ytor under markplan, krävs därför en djupare 
utredning av regelverken.  
 
Utgångspunkten i BBR vid ändring av byggnader, är att samma egenskapskrav som 
tillämpas vid nybyggnationer ska tillämpas vid ändring av en byggnad. Enligt PBL 8 kap. 
7 § och PBF 3 kap. 23 § ska hänsyn tas till ändringens omfattning och byggnadens 
förutsättningar. Det finns alltså utrymme att frångå kraven beroende på omfattningen 
av renoveringen samt i vilket skick byggnaden är.  
 
Plan och bygglagen har varsamhetskrav vid en ändring av byggnad. I 8 kapitlet 17 § 
framgår det att ”Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så 
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden”. Här definierar BBR i 
avsnitt 1:221 att ordet ”värden” anger ”önskvärda egenskaper”. För vad som icke är 
önskvärda värden lämnas öppet och ger utrymme för bedömning. Lagrummet medför 
därmed begränsningar till vilka tekniska lösningar som kan vara möjliga att genomföra 
vid en utveckling av en yta under markplan. Det medför den konsekvensen att vid 
ombyggnation av byggnad med större historiskt värde, till exempel i gamla stan i 
Stockholm, behöver byggherren förhålla sig till ett mildare regelverk, än vid 
ombyggnation av en nyare byggnad i ett område som är byggt vid ett senare tillfälle. 
Regelverket är alltså situationsanpassat och eftersom tätbebyggda områden oftast är 
äldre, utgör varsamhetskraven ett visst hinder vid fastighetsutveckling.  

 
I 8 kapitlet 1 § i PBL ställs utformningskrav på en byggnad. Den ska: ”vara lämplig för 
sitt ändamål”, ”ha en god form-, färg och materialverkan” och ”vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. I samma 



 

kapitel ställs också krav att vid ändring av byggnad ska dessa krav uppfyllas ”i fråga om 
ändringen”. Innebörden av ” i fråga om ändringen” definieras BBR 1:222. Här 
förtydligar Boverket att endast den del som fysiskt ändras berörs av kraven. Skiljelinjen 
mellan vad som berörs och ej är alltså inte en definitionsfråga, utan avgörs rent fysiskt -
tekniskt. Boverket ger här två exempel: 

• Om ett nytt dörrhål ska tas upp, berörs enbart själva dörren av bland annat 
tillgänglighetskrav, inte hela rummet som dörren är placerad i. 

• Vid utbyte av fläkt för ventilation, berörs själva fläkten av tekniska krav, inte 
resterande delar utav ventilationssystemet. 

Även om en fysisk gränsdragning ger en relativt exakt tolkning i ovan nämnda exempel, 
finns ändå ett visst utrymme för tolkning. 

5.2 Tillgänglighetskraven BBR 3:5 
Kraven på tillgänglighet vid ändring av byggnad har som grundförutsättning att 
regelverket för tillgänglighet som gäller vid nybyggnad gäller även för ändring, dock 
med flera undantag. I regeltexten beskrivs att ”Avsteg från nivån får dock göras om det 
finns synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens 
förutsättningar”. Det står även att bara för att avsteg får göras ifrån en regel, kan det ej 
tas som intäkt för att frångå resterande regler i samma avsnitt.  
 
I de allmänna råden till BBR 3.511 - 3.54 förtydligas att nivåskillnader bör överbryggas 
där det finns möjlighet till det. Både vid hygienutrymme samt vid entréer. För 
hygienutrymmen bör man följa standardiserings-bilagan SS 91 42 2 (A) och väggar bör 
flyttas för att uppnå detta, om inte detta visar sig vara omöjligt på grund av tekniska 
och ekonomiska möjligheter.  
 
Vidare förtydligar råden i BBR 3:53 att rumshöjden i befintliga bostadslägenheter 
vanligtvis kan accepteras, så länge den uppfyller huvudregeln att den ska vara 
”tillräcklig för att undvika olägenheter för människors hälsa”. Däremot vid ändring av 
användning av en t ex. källaryta bör samma regelverk tillämpas som vid nyproduktion, 
det vill säga att en rumshöjd på minst 2400 mm krävs. Detta innebär en risk för 
fastighetsutveckling som ämnet berör pga. den stora kostnaden som nivåsänkande 
åtgärder innebär. Till exempel vid utveckling av ett förrådsutrymme med takhöjd på 
2000mm, krävs av reglerna att golvnivån sänks, antagligen med hjälp av fräsning 
och/eller utgrävning. Detta kan medföra fördyrande åtgärder i form av bortschaktning 
av massa och ljuddämpande åtgärder i samråd med konstruktionskonsult.  
 

5.3 Brandskydd BBR 5:8 
Utgångspunkten i brandskyddsreglerna för ändring av byggnad, är att hela regelverket 
för nyproducerade byggnader även ska gälla vid en ändring. Den enda skillnaden är att 
”Kraven får dock tillgodoses på annat sätt än vad som anges där om motsvarande 
säkerhetsnivå ändå uppnås”. Även här gäller att en del avsteg får tillåtas om det ”finns 



 

synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattningen och byggnadens 
förutsättningar.” Dock får aldrig avstegen medföra en ”oacceptabel risk för människors 
säkerhet”. Regelverket för brandskydd är alltså strängt utformade och reglerna för 
brandskyddskraven är svåra att frångå och vid fastighetsutveckling av ytor under 
markplan kan dessa vara svåra att uppnå.  

 
För bedömning av vilka brandskyddsregler som gäller, används i allmänhet en 
brandkonsult, utbildad brandingenjör. Processen för bestämning av brandskydd är 
komplicerad, men förenklat inleds den med en bestämning av verksamhetsklass som 
byggnaden huserar. Verksamhetsklass bedöms utifrån en 1-6 gradig skala, där 6 utgör 
den klass som kräver absolut högst brandskydd. Dimensioneringen kan göras som 
förenklad eller analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att 
byggherren ansvarar för att objektet dimensioneras enligt de föreskrifter och råd som 
beskrivs i brandskyddsreglerna. Analytisk bedömning innebär att ett eller flera av 
kraven för förenklad dimensionering uppfylls på ett annat sätt och utförs genom 
riskanalys, scenarioanalys och/eller kvalitativ bedömning. En sådan bedömning krävs 
alltid om avsteg krävs från regelverket för nyproduktion, och alltid vid en ändring av 
byggnad. En byggnads även byggnadklassas även för bedömning av brandskyddet. 
Skalan här går emellan BR0 till BR3 där BR0 är byggnader med ett mycket stort 
skyddsbehov.  

5.4 Dagsljus BBR 6:9 
Regelverket kring dagsljus vid ändring av byggnad är förhållandevis milt i jämförelse 
med regelverket för dagsljus för nyproduktion. För nyproduktion gäller BBR 6.322 med 
det allmänna rådet att minst 10% av golvytan ska utgöras av fönsteryta samt tillägg för 
möjlighet till utblick etc. Vid ändring av byggnad gäller dock huvudregeln i BBR 6:9312 
att ”Om byggnaden inte uppfyller kraven på dagsljus enligt 6:322 får ändringar av 
fönstren inte leda till att dagsljusförhållandena försämras ytterligare om det inte finns 
synnerliga skäl”. Vid ombyggnation av en yta under markplan till bostad, innebär BBRs 
regelverk att inga direkta krav ställs på upptag av fönster. Lämplighetskravet i 8 kapitlet 
1 § i PBL innebär dock att byggnadsverket måste vara lämplig för sitt ändamål.  

6 Fallstudien Grev Turegatan 

6.1 Nulägesanalys 
På Grev Turegatan 10 huserar kvarteret Riddaren 20 som byggdes 1904-1905. Huset 
inrymmer 31 bostadslägenheter, 14 kontorslokaler och 5 butikslokaler och omfattar 
totalt ca 3500m2. Byggnadens centrala läge och historiska värde, bidrar till den höga 
betalningsviljan från marknaden av bostäder, kontor- och butikslokaler. 
Betalningsviljan skapar stora möjligheter till förädling och kan rättfärdiga den 
investering som krävs. Ägarstrukturen för fastigheten är enkel, en enskild privatperson 
äger och förvaltar fastigheten. 



 

 
I byggnadens källare finns mestadels förråd till bostadslägenheterna, teknikutrymmen 
samt ej utgrävda ytor. Ett av dessa utrymmen, ca 50 kvadratmeter, är idag vakant och 
skulle kunna omvandlas och utnyttjas. Hyresgästen ovanför detta utrymme har uttryckt 
en åsikt om att öppna upp bjälklaget med en trappa och skapa beboliga utrymmen i 
källaren, något som fastighetsägaren ställer sig positiv till. Projektet behöver såklart 
utredas närmre för att säkerställa ekonomiska och tekniska förutsättningar. 
 
Fastighetsägaren initierade en utredning om huruvida det är möjligt att utveckla delar 
av källarutrymmet i byggnaden som tillägg för hyresgästens bostad. Vid ett tidigt 
stadium inses att flera möjligheter för utveckling av utrymmet finns och Auctoritas 
Projektstyrning AB får i uppdrag att starta en utredning. Undertecknad får som uppdrag 
att undersöka realiserbarheten av att bygga om källarlokalen enligt olika alternativa 
användningar och ombyggnadsförslag. Varje alternativt användningsområde ska 
analyseras noggrant utifrån flera perspektiv och målet är att upprätta en ekonomisk 
kalkyl med tillhörande analys som kan användas som beslutsunderlag för 
fastighetsägaren.  

 
Tekniskt sett är utrymmet i relativt gott skick för ett förråd, men för att användas som 
bostads- eller lokalyta behöver flertalet arbetsmoment genomföras. Golv och väggar är 
ej riktade och består av stenblock, betong, lättbetong och puts. Installationer hänger 
fritt i taket, endast en radiator finns tillgänglig och entrédörr och stomkompletteringar 
är i dåligt skick. Fönster saknas men teknisk möjlighet till upptag bedöms finnas på två 
olika ställen. Se bilaga 1.   

6.2 Tillgänglighetsreglerna 
Sannolikt krävs vissa avsteg från tillgänglighetsreglerna, både med renoverings 
omfattning, men också på grund av byggnadens historiska värde. Till exempel så faller 
kraven på hiss troligen bort på grund av att renoveringen enligt BBR 3:513 ej kan 
betraktas som ”omfattande”.  

Vid golvläggning, och de moment som det medför, blir avsteg svårare att göra. 
Det allmänna rådet till reglerna kring rumshöjd vid ändring av byggnader anger att 
förändringar till bostäder medför att reglerna i BBR 3:3 ska tillämpas. Nivåskillnader till 
hygienutrymme bör enligt allmänna rådet till BBR 3:511 utjämnas om inte ”synnerliga 
skäl” finns. Här kan problem uppstå om befintlig golvnivå behöver fräsas innan 
avjämning.  

Installationerna i taket behöver döljas, men inte på bekostnad av en lägre 
rumshöjd än 2400 mm. För nya dörrhål, både vid entrédörr och emellan rummen kan 
som exemplet ovan ger, inte några avsteg göras utan där råder standardkrav på 800 
mm för en dörr som är öppen med 90 grader.  



 

6.3 Brandskyddsreglerna 
Grundförutsättningen i brandskyddsregelverket vad gäller utrymningsvägar är att 
tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar måste finnas. För källaren utgör 
detta inget hinder då tillgång till två av varandra oberoende trapphus finns tillgängliga. 
För alla utredda alternativ, kräver brandskyddsreglerna att utrymmet blir en egen 
brandcell avgränsad med klassningen EI60. Vid ombyggnation till enskild bostad, kontor 
eller korttidsboende kräver regelverket att trapphusen klassas som godkända 
utrymningsvägar. Bland annat innebär det att inga antändningsbara material får finnas 
i, eller intill, trapphusen utan att vara avskild med brandgastät dörr klassad EI30-SMC. 
För ombyggnad till kontor eller korttidsboende ställs även krav på brandlarm samt 
vägledande markeringar till utrymningsvägar. Som korttidsboende krävs även 
nödbelysning samt automatisk dörrstängare till brandcellen.  

6.4 Dagsljus 
Kraven på dagsljus i BBR kräver inte att några fönsterupptag måste installeras. 
Grundförutsättningen i regelverket, BBR 6:93, är dock att ”Byggnader ska utformas så 
att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå…”. I kombination med den 
fysiska möjligheten i utrymmet att göra upptag för fönster finns, bör det därför 
installeras fönster vid de befintliga upptagen.  

6.5 PBL lämplighetsparagraf, 8 kap. 1 § 
Plan och bygglagens 8 kap. 1 § ger stort utrymme för subjektiv bedömning vid 
bygglovshandläggning. Vilken verksamhet som kan anses lämplig att husera i ett 
utrymme under markplan utan tillgång till normalt dagsljus måste beaktas. Om 
utrymmets läge har en inverkan på lämpligheten är svårbedömt men har sannolikt liten 
inverkan på uppfattningen. Sannolikt är detta lagrum det byggnadsnämnden skulle 
stödja ett avslag emot.  

6.6 Tekniska lösningar 

6.6.1 Installationer 
Installation av spillvattenledning visar sig ha stor inverkan på planlösning då befintligt 
spillvatten delvis är installerat i källarutrymmets tak och väggar ovan golvnivå. I samråd 
med tänkt utförande entreprenör för rörinstallationer, tas beslut om installation av 
pumpgrop med spillvattenpump. Spillvatten från avloppsställen pumpas till befintligt 
spillvattensystem i huset. Spillvattenledning från avloppställen bilas i källargolvet till 
pumpgrop. För att minimera kostnader med upptag i golv, planeras utrymmet med 
avståndsminimering mellan avloppsställen och pumpgrop.  
 
Kall-och varmvatten ansluts till befintligt system i tak som döljs av installationstak. 
Utrymme i installationstak utnyttjas även för el- och dataledningar som 
sammankopplas till befintligt system i huset. Fördelningscentral för el finns i anslutning 
till utrymmet. 
 



 

I samråd med utförande entreprenör inom ventilationsteknik, tas beslut om 
combiaggregat monterat på fasad i innergård. Ventilationssystemet är ett mekaniskt 
från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, så kallat FTX-aggregat. Ett mekaniskt 
från- och tilluftssystem bidrar till minskad risk för fuktproblem samt ökar komforten för 
användaren av utrymmet. Därmed kan även kraven för ventilation enligt BBR 6:824 
uppfyllas. Ett aktivt ventilationssystem bidrar även till minskad risk för höga 
radonhalter i utrymmet, då källaren är belägen nära berg, där radon vanligtvis har sin 
uppkomst. Ventilationskanaler installeras även de i installationstaket. För alternativ 1, 
utökad biyta krävs utbyggnad av ventilationsanläggning till den befintliga lägenheten i 
markplan. Då upptag i bjälklag innebär att stor mängd luft kan passera här berörs den 
befintliga lägenheten av mekanisk ventilation i källardelen. Således bör även 
ventilationssystemet i befintlig lägenhet i markplan även omfattas av installation av 
mekanisk ventilation.  
 
Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer anslutna till befintligt 
uppvärmningssystem. För säkerställande av yttemperatur på golv i våtrum används 
elvärmeslingor som kompletterande uppvärmningssystem. 

6.6.2 Golv- och väggytor 
Golvytor avjämnas med flytbetong direkt ovanpå befintlig betongyta för möjliggörande 
av golvläggning/plattsättning. Avjämning för badrumsgolv görs med hänsyn till godkänt 
fall för duschgolv. För tätskikt i våtutrymme används cementbaserat tätskikt med 
möjlighet till diffunderbar verkan. Det innebär att tätskiktet i torrt tillstånd har 
möjlighet att släppa igenom ånga från underlaget3.  
 
Väggytor avjämnas med puts/spackel inför väggmålning. De väggar som utgörs av 
grundmur bestående av större stenblock bevaras i befintligt skick och målas enbart.  
 

6.6.3 Håltagningar 
I befintliga luckor, varav en tidigare troligtvis använts för intag av koks, förstoras 
hålrummen för fönsterinstallation. Om utrymmet används som tillägg för befintlig 
ovanliggande bostad, görs håltagning i bjälklag för interntrappa. Håltagning i bjälklag 
innebär ingrepp på bärande konstruktion vilket medför krav på konstruktörs 
godkännande. Konstruktör har vid platsbesök preliminärt godkänt en sådan håltagning.  

6.6.4 Radon 
Radonmätning på grannfastigheten utfördes 2001 och gav ett resultat på 50 Bq/m3 , se 
bilaga 1, vilket ligger långt under det nationella gränsvärdet på 200 Bq/m3. Risken för 
höga halter av radon torde därför vara liten. Hänsyn bör dock tas till att källaren är 
belägen nära underliggande berg där radon vanligtvis har sin uppkomst. Ett bygglov för 
                                                      
3 
https://kakelspecialisten.se/upload/trycksaker/monteringsanvisningar/Sopro_AEB640.
pdf 



 

källaren skulle sannolikt medföra krav på radonmätning under eldningssäsong. För att 
säkerställa att en mätning inte skulle överskrida gränsvärdet, bör därför mekanisk 
ventilation och radonmembran under golv installeras vid ombyggnation.   



 

 

6.7 Kalkyler 

6.7.1 Indata 
Kostnadskalkyler baseras på offertuppgifter från tänkta utförandeentreprenörer. För 
poster som ej är inhämtade offerter för, bedöms kostnad i samråd med 
näringslivshandledare. Med bakgrund av tidigare erfarenheter med 
utförandeentreprenörer adderas risk-andel på de poster som bedöms riskfyllda, och 
därmed kan komma kosta mer än inhämtad offertuppgift. För alternativ 1, ”utökad 
biyta” belastas grundinvesteringen med moms, vilket inte görs i alternativ 2 och 3, då 
hyresintäkt för det betalas av privatperson. För utförlig kostnadskalkyl för varje 
alternativ, se bilaga 1.  
 
För alla utredda ombyggnadsalternativ baseras kalkylerna på en finansieringsmodell 
med 100 % belåning till en ränta på 2 %. För justering av intäkt och utgiftsökningar över 
tid, är en ökning på 1,5 % per år kalkylerad. Sifforna bestäms i samråd med Auctoritas 
ekonom, baserat på fastighetsägarens preferenser.  
 
För ombyggnadsalternativ 1, ”utökad biyta”, konsulteras Fastighetsägarnas 
branschorganisation. Branschorganisationen har bland annat till uppgift att åt 
hyresvärden förhandla nästkommande års hyresökning med hyresgästföreningen. På 
grund av förhandlingssvårigheterna kring en biyta under markplan utan tillgång till 
normalt dagsljus, kan endast en utökad hyra om 5400 kr per månad räknas som 
bedömd intäkt för investeringen. Ökade driftkostnader som kan hänföras till den 
utökad biytan, bestäms till 200 kr/månad som avser ökad konsumtion av tappvatten 
samt värme. Vakansrisken bedöms till 0 % då bristen på hyresrätter i centrala lägen är 
mycket stor och en vakans sannolikt ej uppstår. Avskrivningstiden bestäms till 50 år, då 
investeringen sannolikt har en mycket lång livslängd. 
 
För ombyggnadsalternativ 2, ”enskild lägenhet”, inhämtas offert från lägenhetshotellet 
Beautiful Apartments AB. Baserat på ett sovrum, badrum och enklare kök bedömdes en 
månatlig hyra om 12 000 kr, det vill säga 144 000 kr årligen i bruttointäkt. Ökade 
driftkostnader som kan hänföras till lägenhetshotellet bestäms till 500kr/månad och 
avser ökad konsumtion av tappvatten, värme samt ett visst ökat slitage. Risken för 
vakans sätts till 0 % på grund utav avtalet innebär att risken för vakans tas av 
lägenhetshotellets driftbolag. Avskrivningstiden bestäms till 20 år, då ett visst ökat 
slitage med renovering som följd förväntas uppkomma.  
 
För ombyggnadsalternativ 3, ”kontorsverksamhet” är indatan baserad på att 
källarutrymmet är ombyggt till ett kontor med två separata kontorsrum och en toalett. 
För intäktsnivå konsulterades VD på Lokaler.nu. Efter en sammantagen bedömning av 
liknande objekt med tanke på läge, storlek och standard ges nivån på 3000 kr/kvm/år, 
vilket ger en årlig intäkt exklusive moms på 150 000 kr. En ökad driftkostnad på 500 



 

kr/månad baseras på ökad konsumtion av tappvatten och värme och ett visst slitage. 
Vakansrisken bestäms här till 10 % med hänsyn till kontorets beskaffenhet och läge. 
Avskrivningstiden bestäms till 20 år, då renovering bedöms uppkomma på grund av 
slitage.  

6.7.2 Metoder 
För bedömning av marknadsmässig värdeökning av fastigheten, som beror på det 
ökade driftnettot som utvecklingen skulle innebära, används 
direktavkastningsmetoden4. Direktavkastning för läget, Grev Turegatan i Stockholm, 
bedöms till 2,75 %. Bedömningen görs i samråd med Auctoritas fastighetsekonom samt 
mot bakgrund av tidigare gjord ekonomisk analys av fastigheten. Formel för uträkning 
av marknadsmässig värdeökning av fastigheten är: 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎

= 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵ö𝑚𝑚𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑎𝑎𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝐷𝐷𝐵𝐵𝐷𝐷 

 
För kassaflödesberäkning används diskonterings-kassaflödesmetod, även kallat 
nuvärdesberäkning av kassaflöde5. Kalkylräntan väljs till 2,5 % med hänsyn taget till 
Sveriges inflationsmål om 2 % samt en övergripande riskfaktor i kalkylen på 0,5 %6. 
Tillägg för alternativa investeringar adderas ej på kalkylräntan då beslutsfattande 
endast gäller redovisade investeringsalternativ. 
 
Kalkyltiden sätts till 20 år, även om det faktiska användandet av investeringen sannolikt 
uppgår till längre tid. Formeln som använts för beräkningen är: 
 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = ∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷
(1+𝑝𝑝)𝑡𝑡

𝑡𝑡
0  [6.1] 

 
𝑉𝑉 =  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎ä𝐷𝐷𝐵𝐵𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷𝑘𝑘ö𝐵𝐵𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑘𝑘𝑎𝑎𝐾𝐾𝑘𝑘𝐷𝐷ä𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎 

𝐷𝐷 = 𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝑘𝑘 å𝐷𝐷 
 
För beräkning av netto nuvärde subtraheras grundinvesteringen från nuvärdet. 
 
Som finansieringsmodell valdes en 100 % belåning för en ränta på 2 % under en 
amorteringstid på 20 år i samråd med Auctoritas fastighetsekonom. För justering av 
intäkt och utgiftsförändringar under kalkyltiden valdes en årlig ökad intäkt och utgift 
om 1,5 %. För bedömning av avkastning på investering för år 1, används kvoten mellan 
driftnettot för år 1 och kostnaden för investeringen.  

                                                      
4 Sid 271, 280, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2008, Erik Persson 
5 Sid 282, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2008, Erik Persson 
6 Sveriges Riksbank, Inflationsmål 



 

 
Val av metoder och nyckeltal är bestämda utifrån vad som bedöms efterfrågas i 
fastighetsbranschen från finansieringsinstitut och övriga intressenter. Bedömningen är 
gjord i samråd med Auctoritas fastighetsekonom. 
  



 

6.8 Resultat 

6.8.1 Avkastning 

  Alt. 1,  
utökad biyta 

Alt. 2, 
lägenhetshotell 

Alt. 3,  
kontor 

Grundinvestering, se bilaga 1 1 736 972 kr 1 392 381 kr 1 312 038 kr 

Marknadsmässig värdeökning 1 006 000 kr 2 487 000kr 2 305 000 kr 
Avkastning på investering 1,59 % 4,91 % 4,83 % 
 
Tabell 6.1 Avkastning och marknadsmässig värdeökning 
 

6.8.2 Driftnetto år 1 
 

  Alt. 1,  
utökad biyta 

Alt. 2, 
lägenhetshotell 

Alt. 3,  
kontor 

Intäkt  64 800 kr 144 000 kr 150 000 kr 

Vakansrisk 0 % 0 % 10 % 
Driftkostnader exkl. moms -2 400 kr -6 000 kr -6 000 kr 
Driftnetto innan avskrivning 62 400 kr 138 000 kr 129 000 kr 
Avskrivning -34 739 kr -69 619 kr -65 602 kr 
Driftnetto efter avskrivning 27 661 kr 68 381 kr 63 398 kr 
 
Tabell 6.2 Beräknat driftnetto för år 1  
 

6.8.3 Diskonterat kassaflöde 
 

  Alt. 1,  
utökad biyta 

Alt. 2, 
lägenhetshotell 

Alt. 3,  
kontor 

Kassaflödets nuvärde 121 976 kr 1 126 173 kr 1 042 724 kr 
Grundinvestering -1 736 972 kr -1 392 381 kr -1 312 038 kr 
Nettonuvärde -1 614 996 kr -266 208 kr -269 314kr 
 
Tabell 6.3 Diskonterade kassaflödens nuvärde  
 
 



 

6.8.4 Ackumulerat diskonterat kassaflöde 

 
Diagram 6.4  Diskonterat ackumulerat kassaflöde för ”utökad biyta” över kalkyltid 
 

 
Diagram 6.5 Diskonterat ackumulerat kassaflöde för ”lägenhetshotell” över kalkyltid 
 

 
Diagram 6.6 Diskonterat ackumulerat kassaflöde för ”kontor” över kalkyltid  



 

6.9 Analys 
Marknadsvärdet av fastigheten som investeringen bidrar till ökar. För alternativ 2 och 3 
bidrar investeringen till ett omgående ökat marknadsvärde mot bakgrund av att dessa 
är större än grundinvesteringen. Alternativ 1 bidrar också till en marknadsmässig 
värdeökning av fastigheten, däremot endast på längre sikt.  
 
Alternativ 1 belastas hårdare med grundinvestering då moms inte betalas på intäkten 
på grund av att intäkten betalas av privatperson. Därmed kan heller inte momsen dras 
av för investeringen, vilket ger en 25 % ökad grundinvestering för detta alternativ.  
 
Alternativ 2 och 3 har likvärdigt positiva driftnetton och ger likvärdig avkastning på 
investering. Starkast driftnetto och avkastning har alternativ 2, lägenhetshotell. 
Skillnaderna mellan dessa alternativ är små och en viss beaktning för felmarginal bör 
betänkas. 
 
Diskonterat kassaflöde uppvisar negativa nettonuvärden, dock med en stor skillnad 
mellan alternativ 1 i jämförelse med alternativ 2 och 3. Valda amorteringstider har stor 
inverkan på nettonuvärdet och livslängden för alla undersökta investeringsalternativ 
bedöms längre än vald amorteringstid. Amorteringstid är vald med bakgrund av 
fastighetsägarens preferenser. En längre amorteringstid ger ett ökat nettonuvärde. 
 
Ackumulerat kassaflöde redovisar långa återbetalningstider och inget av alternativen 
återbetalar sig inom vald kalkylperiod. Vald amorteringstid påverkar 
återbetalningstiden, för ett snabbare kassaflöde kan en längre amorteringstid väljas.  

  



 

7 Tidigare bygglovsärenden 

7.1 Om bygglovsärenden 
För belysning av tillåtna utvecklingar av ytor helt eller delvis under markplan redovisas 
här tidigare ärenden som behandlats av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. 
Offentlighetsprincipen bidrar till att alla inkomna ärende med tillhörande bilagor, 
såsom ritningar, inklusive beslut är tillgängliga. All skriftlig korrespondens mellan 
sökande och nämnd arkiveras, dock ej muntlig informationsutbyte. 
 
De arkiverade handlingarna kan analyseras och slutsatser kring vad som tillåts och ej 
tillåts kan dras. Vilka avsteg som accepteras kan ofta utläsas samt vilka tekniska 
utmaningar ett projekt har via bilagda protokoll från tekniska samråd.  

7.2 Allmän statistik 
Vid jämförelse mellan två valda tidsperioder, 1995-2005 och 2006-2016 visar statistiken 
ett visst ökat intresse av ändrad användning av källare till framförallt bostad. Sannolikt 
finns även mörkertal av följande anledningar: 

• bygglov inte söks överhuvudtaget även om ändrad användning är 
bygglovspliktig 

• bygglov söks för ändrad användning men söks som ändrad användning till 
”förråd”, där egentligt syfte är bostad, lokal etc. 

• ärendemening innehåller andra ordval än de mest uppenbara och vanliga 
ordvalen 

• ärenden där en annan huvudsaklig anledning söks för, där ändrad användning 
endast utgör en liten del av bygglovet 

 
Sökord 2006-01-01 TILL 

2015-12-31 
1995-01-01  TILL 

2005-12-31 

Ändrad källare bostad 49st 11st 

Ändring källare bostad 89st 14st 

Ändrad källare lokal 23st 7st 

Ändring källare lokal 21st 5st 

Ändrad källare hotell 4st 0st 
Ändring källare hotell 5st 0st 

Ändrad källare lägenhetshotell 0st 0st 
Ändringkällare lägenhetshotell 0st 0st 

Ändrad källare vandrarhem 3st 0st 
Ändring källare vandrarhem 3st 0st 

Tabell 7.1 Antalet ärenden fördelade på sökord och två lika långa tidsperioder 
 



 

En närmre studie av sökta bygglov för ändring av källare till bostad och lokal, där 
summan av resultaten sökta med ”Ändrad …” och ”Ändring…” är jämförda med 
Stockholms kommuns bostadspriser för bostadsrätter uttryckt i kronor per 
kvadratmeter. Vid jämförelse av antalet sökta bygglov för ändring av källare till bostad 
och lokal och Stockholms kommuns kvadratmeterpriser7 ger följande resultat. Antalet 
bygglov är här summerat för bygglov sökta med ”ändrad” och ”ändring” i 
ärendemeningen.  
 

Diagram 7.1 Antal ärenden för källare, bostad och lokal fördelat per år i Stockholms 
kommun 
 

                                                      
7 Svensk mäklarstatistik, 120516 



 

Diagram 7.2 Pris för bostadsrätter per kvadratmeter fördelat per år i Stockholms 
kommun 
 
Någon tydlig tendens mellan antalet sökta bygglov inom ämnet och den kraftiga 
prisuppgången inom Stockholms kommun kan inte säkerställas. Anledningen till detta 
kan vara ovan nämnda bedömningar kring avsaknad av ärenden på grund av mörkertal, 
alternativt att utveckling ej ännu har tagit fart. Ett högt kvadratmeterpris ovan 
markplan torde dock ge incitament åt fastighetsutvecklare att utveckla ytor under 
markplan. 

7.3 Sergeanten 8  
Fakta 
På Strandvägen 37 är fastigheten Sergeanten 8 belägen. 2014-10-14 inkom 
bygglovsansökan angående ”utvändig ändring” samt ”tillkommande bostad/lokal”. 
Sökande anger att ändamålet med ombyggnationen är utökad bostadsyta i källarplan. 
Nytt sovrum, badrum och hall planeras i källarplan. Den utökade ytan ska nås via en 
interntrappa från hallen i befintlig lägenhet på markplan. Sökande bifogar fasadritning, 
planritning över källarplan och bottenvåning samt sektion över källarplanets 
tillkommande yta. Brandskyddsbeskrivning eller utlåtande om tillgänglighet och 
dagsljus finns ej i ansökan. Protokoll från tekniskt samråd samt kontrollplan finns 
arkiverat innehållande alla delmoment som kontrollerats. Bygglov beviljades av 
Stadsbyggnadsnämden 2015-03-31 vilket arkiverats tillsammans med beslutsunderlag.  
 
Analys 
Bygglovet för Sergeanten 8 ansågs omgående vara beviljat utan vidare kompletteringar 
eller avstegsförfrågningar vad gäller ljusinsläpp, tillgänglighet eller brandskydd. Av 
ritningsunderlaget i bygglovet framgår tydligt att två, oberoende av varandra, 
utrymningsvägar finns tillgängliga. Av den nyskapade lägenhetens totala yta innehar 



 

den alla de nödvändiga funktionerna som kök, badrum, minst ett sovrum etc. på 
markplan. Detta innebär att den nya lägenheten som skapas uppfyller BBRs krav för 
nyproduktion om tillgänglighet i kap. 3 avsnitt 221 ”bostäder i flera plan”. Därmed 
uppfyller sannolikt inte bygglovet ursprungsregeln om 10% av golvytan ska vara 
fönsteryta, som utgör utgångspunkten i regelverket. Bifogade ritningar är ej fullständigt 
måttsatta, men med hjälp av de mått som finns uppskattas fönsterstorleken till 
60x60cm. Därmed är fönsterarean ungefär 4% av rumsarean i sovrum och hall. 
Placeringen av fönstren är i ovankant av rummen och ger sannolikt inget större 
ljusinsläpp på eftermiddag och kväll. För reglerna om dagsljus gör här kommunen 
sannolikt avsteg ifrån BBRs regelverk.  
 
Vidare gör nämnden bedömningen att byggnaden är ”särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt” och att åtgärden bidrar till en 
”god färg, form och materialverkan”. Bedömningen att ändringen uppfyller kraven på 
lämplighet görs även enligt PBLs kapitel 2 samt kapitel 8, 1 §.  
 
Slutsats 
För Sergeanten 8 har kommunen sannolikt större möjligheter att göra avsteg från 
regeln om dagsljus, antagligen eftersom lägenheten i markplan sannolikt har goda 
ljusinsläpp. Att nödvändiga funktioner bibehålls i markplan, och endast utökas i 
källarplan, ökar sannolikt möjligheten för bygglovet att beviljas. Lämplighetsregeln i 
PBLs kapitel 8, 1 § är som ovan nämnt tillämplig och eftersom den ökade biytan, som 
inte helt uppfyller BBRs krav, endast utgör att tillägg bedöms bygglovet som lämpligt.  

7.4 Sjöstugan 24  
Fakta 
Fastigheten Sjöstugan 24 ligger på Stenkullavägen 25 i Stora Essingen och 2013-10-29 
inkom bygglov avseende ändrad användning från ”Div. biutrymmen till bostad”. 
Sökande beskriver projektet som ”ändrad användning av utrymmen i källarvåning från 
diverse biutrymmen till bostad”. Här avser ändringen egentligen en ”tillkommande 
bostad” det vill säga en helt ny bostad i källaren. Bifogat finns utförligt ritningsunderlag 
av arkitekt med situationsplan, fasadritningar, planritningar och sektion. 
Korrespondensen mellan sökande och bygglovshandläggare visar här att kritiska regler 
är följande: Fönsterarea av minst 10% av golvarea enligt BBR 6:322. Två oberoende av 
varandra utrymningsvägar enligt BBR 5:321. Rumshöjd på minst 2400mm enligt BBR 
3:3111. Tillgänglighet för utrymmet kräver hiss enligt BBR 3:142. Sistnämnda hisskravet 
ansöker sökande här avsteg ifrån med hänsyn taget till att ”trapphuset inte medger 
någon möjlighet till installation av hiss”. Bygglovet beviljas och startbesked meddelas 
av Stadsbyggnadsnämnden 2014-02-12.  
 
Analys 
Den nya lägenheten som skapas i källarutrymmet har en beskaffenhet som liknar 
nyproduktion i den meningen att den har väl planerad planlösning med bland annat 



 

tillgång till stor uteplats. Husets placering i sluttande miljö skapar goda förutsättningar 
för utveckling av dess källaryta som vetter mot det fria på baksidan av huset. Kraven för 
en tillkommande enskild bostad är högre ställda än de för tillägg av bostadsyta8. Ändå 
tillåter nämnden avsteget angående hiss, utan vidare utreda möjligheter för traditionell 
hiss alternativt trapphiss.  
 
Slutsats 
De goda befintliga tekniska förutsättningarna har sannolikt bidragit till att ansökan 
beviljats. Avsteget angående hiss för tillgodoseende av tillgänglighetskraven finns ingen 
utförlig information om, nämnden verkar helt acceptera den skriftliga information om 
att möjligheter för detta inte finns. Eventuellt har det faktum att ett etablerat 
arkitektkontor ritat projektet underlättat bygglovsprocessen.  

7.5 Apollo 1 
Fakta 
På adressen Skeppsbron 26 i Gamla stan ligger fastigheten Apollo 1 som klassas som 
”Kulturhistoriskt värdefull byggnad”. Till stadsbyggnadsnämnden inkom 2014-03-17 
ansökan om bygglov för ”Utvändig ändring och Ändrad användning”. Ändringen sker 
från kontor till vandrarhem och omfattar ca 275m2 varav ca 240m2 i källarplan. 
Vandrarhemmet planeras ha 9st rum med plats för 22 personer. Projektet beskrivs i 
ansökan som ”Fönsterbyten. Nya fönster utföres lika befintliga avseende 
detaljutförande och placering i vägg. Ändrad användning från kontor/vinkällare till 
hostell/vandrarhem i del av entréplan samt hela källaren.” Ansökan bifogas med ett 
brett underlag av ritningar, beskrivningar samt begäran om flertalet avsteg från BBRs 
regelverk. Brandskyddsbeskrivning utförd av Brandskyddslaget finns bifogad. Utlåtande 
om tillgänglighet med begäran för avsteg från tillgänglighetsreglerna är av certifierad 
sakkunnig bifogad i ansökan. Ritningsunderlaget visar att alla rum saknar tillgång till 
dagsljus samt att rumshöjden inte alltid uppfyller BBRs krav om 2400mm. I ett rum 
anges en rumshöjd på 2000mm.  
 
I handläggningen skickades ansökan på remiss hos både Stockholms stadsmuseum och 
Antikvariska konsultbyrån. I remissvaren finns historisk information samt synpunkter på 
ändringen. Synpunkterna är av båda remissinstanserna generellt goda, förutom 
föreslagna fönsterbyten som enligt Stockholm stadsmuseum anses strida mot 
detaljplanen. Här understryks att ”inga åtgärder får vidtas som minska bebyggelsen 
eller markens kulturhistoriska värde” som citeras ur gällande detaljplan för området.   
 
I bygglovsakten finns en mängd korrespondens mellan sökande och handläggare, 
främst angående brandskydd och tillgänglighetskrav. Något av avstegsförhållandena 
angående brandskydd har lett till ett utlåtande av Stockholms brandförsvar. Av 
skrivelsen från Stockholms brandförsvar framgår det att de är kritiska till denna typ av 

                                                      
8 Intervju bygglovsrdågivning, Anders Reinberg, 030516 



 

verksamhet när kraven för brandskydd delvis frångås. Meddelandet rubriksatt 
”Nybyggnad vandrarhem, kv. Apollo 1, Skeppsbron, 26 Diarienummer: 14-04505-575” 
uppger att ”utrymningsväg från källarvåningen ska ske via en källarglugg i fasas, en 
betydligt lägre öppning än vad som krävs enl. BBR.” Påtalas gör även det faktum att 
takhöjden endast är 2000mm, vilket gör att en rökutveckling skulle påverka personer 
ovanligt snabbt.  
 
Av protokoll från slutsamråd daterat 2015-06-11 utläses att egenkontrollerna ej finns 
på plats, att risk för blockering av utrymningsvägen finns pga. parkering av bilar/cyklar 
etc. samt att rumshöjderna underskrider kravnivån på 2000mm på fler ställen än 
tidigare redovisat. Bygglov beviljades 2014-05-02 och slutbesked gavs 2015-11-27.  
 
Analys 
För korttidsboende tycks nämnden helt göra avsteg om regelverket för dagsljus. 
Tillgänglighetsreglerna beaktas i det yttersta, men nämnden tycks godta större avsteg 
så vida det argumenteras för från byggherrens sida. Möjligheterna att göra avsteg från 
dessa är större vid korttidsboende än vid långtidsboende9. Dock finns ingenting 
uppgett om det maximala antalet nätter en gäst får bo på vandrarhemmet.  
 
Brandskyddet beaktas här bevisligen mycket noggrant både av byggherren och av 
nämnden. Sannolikt på grund utav driftsformen ”vandrarhem” men också med hänsyn 
till byggnadens läge. Ändå verkar brandskyddsreglerna vara svåra att helt tillgodose.  
 
Slutsats 
Avstegsmöjligheterna inom tillgänglighet och dagsljus är stora för korttidsboende. För 
tillgodoseende av brandskydd verkar intresset för bevarandet, och risken att förvanska 
något av historiskt värde, väga tyngre än upprättande av godkänt brandskydd.  
 
Eftersom uppgift saknas om det maximala antalet nätter en gäst får stanna på 
vandrarhemmet blir gränsdragning mellan korttidsboende och långtidsboende otydlig. 
Traditionella tillredningsmöjligheter av mat finns ej i rummen, dock finns inget hinder 
mot installation av lättare pentryn i framtiden vilket kan främja uthyrning för längre tid.  
 
Om adressens historiska vikt spelar någon roll är omöjligt att utläsa av bygglovet, dock 
kan ej den mänskliga faktorn hos bygglovshandläggaren uteslutas. Kanske anses Gamla 
stan som en turistdel av Stockholm vilket ökar lämpligheten och viljan att bevilja 
bygglov för vandrarhem. 

7.6 Lägenhetshotell 
Inledning 

                                                      
9 Intervju bygglovsrdågivning, Anders Reinberg  030516 



 

Följande sökta bygglov berör ärenden där ändringen inte gäller yta helt eller delvis 
under markplan. Silverfasanen 3, Snasahögarna 3, Terrakottan 11 och Överkikaren 19 
är fastigheter som har berörts av Stadsbyggnadsnämnden innehållande benämningen 
”lägenhetshotell”. Ärendena är ändå av intresse då driftsformen ”lägenhetshotell” 
utreds. 
 
Fakta  
För Silverfasanen 3 och Snasahögarna 3 har bygglov för ändrad användning från bostad 
respektive lokal till lägenhetshotell sökts 2015-03-12 respektive 2012-01-24. 
Silverfasanen 3 är ett flerbostadshus med hyresrätter på Kungsholmen som vid 
datumet för bygglovsansökan stod utan hyresgäster. Snasahögarna 3 är en fastighet i 
Traneberg där fastighetsägaren ansökt om ändrad användning till lägenhetshotell för 8-
9 lägenheter utan hyresgäster. Gemensamt för dessa är att gällande detaljplan för 
fastigheterna har en bestämd användning som bostadsändamål. Av denna anledning 
(planstridighet enligt PBL 9kap, 30 §) har bygglov ej beviljats av 
Stadsbyggnadsnämnden. I korrespondens mellan byggherre och bygglovshandläggare i 
bygglovet för Snasahögarna 3, förtydligas av nämnden att ”Hotell, både vanligt hotell 
och lägenhetshotell ingår inte i begreppet handel” samt att ”Till bostäder räknas inte 
hotell”.   
 Till stadsbyggnadsnämnden inkom 2015-04-27 en tillsynsanmälan angående 
Terrakottan 11, en hyresfastighet i Vasastaden. Tillsynsanmälan gällde ”olovlig ändrad 
användning” och beskrivs av klagande som ”Terrakottan 11 delvis har byggts om till 
hotellägenheter”. Korrespondens mellan fastighetsägare och Stadsbyggnadsnämnden 
visar att fastighetsägaren sökt tillåtelse om blockuthyrning av hyreslägenheter hos 
Hyresnämnden. Hyrestagare är Beautiful Apartments AB och hyr sedan ut lägenheterna 
som lägenhetshotell. Fastighetsägaren uppger att lägenheterna hyrs ut till Beautiful 
Apartments anställda och konsulter. Med bakgrund av det godkända hyresavtalet med 
hyresnämnden skrivs ärendet av och lämnas utan åtgärd 2015-08-04.  
 Fastighetsägaren till Överkikaren 19 på Södermalm fick 2007-11-16 bygglov 
beviljat för ändrad användning från kontor till hotell. Detaljplanen för fastigheten anger 
hotell som användning. Sedan ombyggnationen stod färdig har lägenhetshotell huserat 
i huset via Second Home Apartment s Stockholm AB.  
 
Analys och slutsats 
Lägenhetshotell kan alltså i vissa fall husera i fastigheter där gällande detaljplan anger 
bostad som användning. I andra fall är däremot ”hotell” användningen i gällande 
detaljplan. Om gällande detaljplan angett ”hotell” som användning för fastigheterna 
Silverfasanen 3 och Snasahögarna 3 hade sannolikt byggloven för dessa fastigheter 
beviljats. 
 
Vad gäller bygglov för ändrad användning gör nämnden olika bedömningar för 
Silverfasanen 3, Snasahögarna 3 och Terrakottan 11. Att Silverfasanen 3 inte beviljas 
ändring till lägenhetshotell bottnar sannolikt i omfattningen, då bygglovet avsåg hela 



 

flerbostadshuset och gällande detaljplan anger boende som användning. Men för 
Snasahögarna 3 vars bygglov ej beviljades hade driftsformen sannolikt accepterats om 
de, utan att ansöka om bygglov för ändrad användning, slutit avtal med ett driftbolag 
för lägenhetshotell. Därefter fått ett blockhyresavtal accepterat av Hyresnämnden, 
utan att vidare söka bygglov överhuvudtaget.  
 
Osäkerheten om hur lägenhetshotell bedöms är anmärkningsvärt och öppnar för 
enskilda bedömningar som inte helt överensstämmer med varandra. Det öppnar även 
möjligheter för fastighetsutvecklare som kan utnyttja tidigare fall som argument vid 
ansökan om nya bygglov. Frågan man ställer sig är hur många bostadslägenheter i ett 
flerbostadshus som måste användas som lägenhetshotell för att det enligt nämnden 
ska klassas som en ändrad användning, och därmed vara lovpliktig. 
  



 

8 Analys 

8.1 Tekniska aspekter 
Tekniska hinder och svårigheter inom ämnesområdet tycks vara kopplade till 
markradon, fukt, låg yttemperatur på golv och väggar samt svårigheter att installera 
spillvatten och övriga installationer. På grund av närheten till underliggande berg utgör 
hög radonhalt en risk som måste beaktas för att säkerställa god miljö för människor att 
vistas i. Låga ytskiktstemperaturer beror sannolikt på den högre tidskonstant som 
tunga material som ofta grundmurar och bärande grundplatta består av. Vid uppvärmd 
rumstemperatur är dock den höga tidskonstanten en tillgång då den bibehåller värmen 
längre tid än en traditionell yttervägg. Källar- och förrådsytor som ej är utgrävda eller 
består av ”stampat jordgolv” står i direkt kontakt med omgivande mark, vilket leder till 
en lägre temperatur. För installationer av spillvatten och dess krav på fall, kan detta 
utgöra ett hinder vid planerande av planlösning då bilning/utgrävning av 
grundplattan/marken kan utgöra en stor kostnad på grund utav dess tidskrävande 
aktiviteter. För övriga installationer kan takhöjd vara ett problem om 
installationsutrymme krävs. 
 
Installation av ventilation de fall där en marklägenhet utökas med biyta under 
markplan bör även den befintliga lägenhetens ventilationssystem sammankopplas. Ett 
upptag i bjälklaget innebär att stora mängder luft kan passera vilket medför att 
luftombytet mellan markplan och källarplan blir omfattande. Om traditionellt självdrag 
är det befintliga ventilationssystemet i markplan innebär det en ombyggnadsprocess 
som kan inbegripa upptag i fasad för ventilationskanaler.  

8.2 Befintliga förrådsutrymmen 
BBR i avsnitt 3:23 kräver att bostadskomplement i form av möjlighet till låsbart 
förvaringsutrymme finns. Under allmänt råd i regelverket anges att förrådet 
rekommenderas förläggas max 25 meter ifrån entrén till bostaden. Vid utveckling av 
källare där förrådsutrymme tas i anspråk krävs därför omlokalisering av dessa förråd. 
Stadsbyggnadsnämnden kräver av sökande i bygglovsprocess en förklaring till var 
förråden lokaliseras. Hur stora avkall sökande får göra på förrådsutrymmen finns ej 
specificerade krav på.  

8.3 Övriga funktioner under markplan 
Att tvättmaskin idag finns i varje enskild lägenhet öppnar upp för fler utvecklingar av 
källare, då vissa ytor frigörs i form av mindre tvättstugor och torkrum. Fastigheter som 
värmts upp med hjälp av olja har idag sannolikt ändrat uppvärmningssystem till 
fjärrvärme. Då fjärrvärmesystem kräver mindre yta i anspråk än oljepanna, torde ytor 
frigjorts i källare.  
 



 

8.4 Intervjuer 

8.4.1 Make Space AB 
Företagets affärsidé bedöms inte särskilt begränsad av regelverken eller 
bygglovshandläggares bedömningar. Intervjun bekräftar att de väsentligaste 
regelverken är kraven kring tillgänglighet, brand och ljus. Brandskyddskraven bekräftas 
som det regelavsnitt som ej görs avsteg ifrån överhuvudtaget eller mycket små.  
 
Fastighetsutveckling av bostadsrätter i den regi som Make Space genomför bedöms 
rent ekonomiskt bidra till en lönsam affär både för bostadsrättsföreningen och Make 
Space. Föreningen får en engångsinkomst av försäljning av ytan som berörs, samt en 
ökad månatlig intäkt av den avgift som fördelas på andelarna i föreningen. Den 
samhällsnytta som den här typ av ombyggnationer bidrar till är en ytterligare bostad i 
ett samhälle där varje ny bostad värderas högt, till en ganska låg kostnad.  
 

8.4.2 SNAPP Arkitekter AB 
De projekt SNAPP arkitekter var och är inblandade i är aktuella för ämnesområdet. 
Deras erfarenheter av ämnet tyder på att stora möjligheter finns för alla typer av 
befintliga ytor under eller intill markplan. Det låga ljusinsläppen dessa ytor normalt har 
ses inte som en begränsning, snarare en möjlighet för vissa rumstyper. En viss kritisk 
inställning till regelverkets inverkan på ämnesområdet finns, där arkitekterna hellre ser 
en helhetsbedömning av kvalitén ett rum har, istället för svartvita regelverk vars 
egentliga syfte är att öka kvalitén.  
 
De tekniska lösningar arkitektkontoret valt för ett av deras projekt, Heimdal 11 (se 
bilaga 3) , är nytänkande i den meningen att ljusinsläpp inte enbart måste betraktas 
som ett fönster i en fasad. Arkitekternas metod för ljusinsläpp byggde istället på upptag 
i befintligt bjälklag som hindrade ljusinsläpp från markplan där stora fönster finns.  
 
Intervjun bekräftar hypotesen att utveckling av ytor under markplan är en trend och 
blir mer vanligt förekommande. Att äganderätten har varit föregångare till denna 
utveckling beror sannolikt på det ekonomiska incitamentet 
fastighetsägare/bostadsrättsägare har att öka värdet på den befintliga bostaden.  

8.4.3  Vinkällaren Grappe AB 
Vinkällaren Grappe är exempel på verksamhet som helt anpassat verksamheten efter 
lokalen och utnyttjar alla dess fördelar. Lokalens beskaffenhet i form av naturliga 
ytskikt, naturligt låg temperatur och dåliga ljusinsläpp gör den väl anpassad för 
verksamheten. Läget på Grevgatan 5 och 3 på Östermalm i Stockholm bidrar såklart till 
den stora marknad som verksamheten kräver samt en känsla av tradition då 
kringliggande bebyggelse uppfördes kring sekelskiftet. Lokalerna är i sammanhanget att 
betrakta som stora, ca 500 m2, och öppnar möjligheter för större och fler sällskap att 
besöka vinkällaren.  



 

 
Tekniskt sett har verksamheten större svårigheter med fukt, temperaturskillnader och 
ohyra än vad verksamheter huserande i lokaler ovan markplan har. Detta har avhjälpts 
med vattenburen golvvärme under alla ytor där människor vistas mer än tillfällig, 
mekanisk ventilation och sanering mot ohyra. Lagringsutrymmen för vin är tätt avskilda 
mot tillströmmande luft från övriga ytor, och nedkylda med kylanläggning. 
Installationer är väl dolda med anpassade färgskalor för en traditionsenlig känsla.  
 
Ekonomiskt huserar Grappe delvis i en bostadsrätt som utgör majoritetsandel i 
bostadsrättsföreningen och betalar endast avgift för denna. Den del av vinkällaren 
belägen under Grevgatan 3 hyrs av fastighetsägaren, en bostadsrättsförening, till ca 
3000 kr/m2/år.  

8.4.4 Stadsbyggnadsnämnden 
Nämnden särskiljer vad som är ett lång- och korttidsboende, där långtidsboende 
bedöms i princip likvärdigt med traditionell bostad. Det bekräftas att större möjligheter 
för avsteg från dagsljus finns vad gäller korttidsboende. Avstegsmöjligheter vad gäller 
dagsljus för traditionell bostad uppges svårt att få godkända och rimlighetskrav ställs 
även på utformning av fönster.  
 
För vad som definierar ett korttidsboende bedöms mer ”öppet” och exakt vad som 
krävs kan ej bestämmas. Vid antagande om mindre pentry i stora lokaler tycks praxis 
vara obestämt.  
  



 

9 Slutsatser 

9.1 Användningsområden, upplåtelse- och driftsformer 

9.1.1 Bostad 
För utveckling av källarytor där en traditionell bostad i markplan utökas med en yta 
under markplan, finns flera fall som visar på möjligheter för detta. Så länge 
”nödvändiga rum” som kök, toalett och minst ett sovrum behålls i markplan, finns stora 
möjligheter att addera vilken rumstyp som helst. Avsteg från BBR tillåts i relativt stor 
utsträckning så länge brandskydd, med bland annat krav på två utrymningsvägar, 
uppfylls. Om upplåtelseformen är bostadsrätt, är sannolikt projektet lönsamt. 
 
Fallstudien och intervjuer visar att utveckling av källarytor kostar från 20 000 kr/m2 
med ett ungefärligt snittvärde på 25 000 kr/m2. Fallstudien uppvisar en 
utvecklingskostnad på ca 26 000 kr/m2. Värdet, och därmed köpeskillingen, på råyta i 
källare skiljer sig beroende på läge, skick, bostadsrättsföreningsförhållande etc. 
Intervjun med Make Space visar att råa källarytor köps för ca 20 000 – 30 000 kr/m2 i 
centrala Stockholm. Summan för kostnad av köp och utveckling av yta är således 
ungefär 50 000 kr/m2.  
 
Snittpriset för bostadsrätter var 88 512kr/m2 i centrala Stockholm och ”Stor-
Stockholm” ca 56 749kr/m2 under mars 201610. För upplåtelseformen bostadsrätt 
torde det alltså finnas ekonomiska incitament, både hos bostadsrättsinnehavare, 
bostadsrättsföreningar och byggföretag att köpa och utveckla ytor helt eller delvis 
under markplan.  
 
För upplåtelseformen hyresrätt betalar sig en ombyggnation av denna typ sämre. 
Reglerna kring vad som får betraktas som bo/biyta gör att alla ytor, vars golvnivå är 
under markplan, är biytor vilket i sin tur medför en svår situation vid en 
hyresförhandling. Om normalt dagsljus inte heller kan uppnås försvårar detta 
förhandlingsprocessen ytterligare. Projekt av detta slag har alltså väsentligt sämre 
ekonomi och betalar sig rent kassaflödesmässigt endast efter mycket lång tid. 
 
För enskild traditionell bostad helt eller delvis under markplan utgör tillämpningen av 
PBLs lämplighetskrav i 8 kap. 1 § ett hinder. Boverkets byggregler utgör inget hinder i 
sig, dock tillämpas lämplighetskravet kraftigt av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. 
En enskild bostad helt eller delvis under markplan, som till exempel inte uppfyller BBRs 
krav på dagsljus, anses inte som lämplig och bygglov beviljas sannolikt ej. 

9.1.2 Kontor 
För utveckling av ytor för kontorsändamål finns stora möjligheter då avstegen för 
dagsljus tillåts i större utsträckning. Dock är kraven högre regelverk för tillgodoseende 

                                                      
10 Svensk mäklarstatistik, 120516 



 

av brandskydd och tillgänglighet. Ekonomiskt varierar priserna för lokaler mycket 
beroende på läge och hyresgäst. För Grev Turegatan i Stockholm är ett ungefärligt 
marknadspris bedömt till 3000 kr/kvm/år. Vid ett enkelt antagande om 
utvecklingskostnad på 30 000 kr/kvm skulle det således ta minst 10 år, utan inflation 
och finansieringskostnad räknat, för att finansiera en utveckling.   

9.1.3 Tillfälligt boende  
För hotell, vandrarhem och lägenhetshotell görs bedömning av stadsbyggnadsnämnden 
att korttidsboende hanteras annorlunda än långtidsboende. Korttidsboende har 
mycket större möjligheter för avsteg vad gäller dagsljus- och tillgänglighetsregler, dock 
stränga krav på brandskydd. För långtidsboende ställs högre krav på dagsljus och 
tillgänglighet, dock lägre brandskyddskrav. Långtidsboende har högre krav på 
lämplighet enligt PBL, främst beroende på hur mycket dagsljus som finns tillgängligt.  
 
Hur projekt med tillfälligt boende rent ekonomiskt står sig är svårt att dra generella 
slutsatser om. Driftsformen lägenhetshotell, som räknas till långtidsboende, torde vara 
ekonomiskt gångbart då fallstudien gav höga intäktsnivåer för denna. Vad gäller 
korttidsboendeformer som vandrarhem, hotell etc. har exakta intäktsnivåer och 
utvecklingskostnader ej berörts. Med bakgrund av att Sveriges storstäder är populära 
turistmål, borde driftsformen korttidsboende vara ekonomiskt försvarbart. 

9.2 Tekniska aspekter 
Avhjälpning av risk för höga halter av radonstrålning uppnås bäst med ett väl 
dimensionerat ventilationssystem och/eller skyddande radonmembranlager under 
golvets ytskikt. Om indikation på fuktbekymmer finns innan renovering, måste 
uppkomsten till fukten avhjälpas innan påbörjad renovering. För att säkerställa 
tillfredsställande yttemperaturer bör antingen vattenburen eller eluppvärmd 
golvvärme installeras med underliggande isolering. En alternativ lösning för ökad 
yttemperatur på golv, kan vara att endast använda isolerande lager under golvets 
ytskikt.  
 
För installationer bör befintliga möjligheter noggrant beaktas innan planlösning 
bestäms. Installation av spillvattenledning i golvbjälklag/mark innebär bilning och/eller 
utgrävning, och därmed en drivande kostnad, och bör undvikas så långt som möjligt. 
 
 

  



 

10 Diskussion 
 
En övergripande reflektion kring slutsatserna är om det utifrån ett politiskt och 
känslomässigt perspektiv bör betraktas som lämpligt för människor att vistas i rum helt 
eller delvis under markplan. Enskilda åsikter kring ämnet har framkommit under 
arbetets gång, och som med mycket annat finns det alternativa synsätt. Somliga kanske 
anser att förädla ytor under eller delvis under markplan endast bidrar till ökade 
ekonomiska effekter för fastighetsägare. Dock innebär ökade intäkter också ökade 
skatteintäkter för samhället som i sin tur bidrar till välfärdseffekter. Andra positiva 
effekter kan vara att fler får tillgång till stadens centrala delar. Negativa aspekter är vad 
som händer rent känslomässigt hos den enskilde om hen vistas i rum med dålig 
möjlighet till dagsljus. Kan dessa billigare ytor även bidra till klasskillnader, med 
innebörden att de med lägst betalningsförmåga bor helt eller delvis under markplan? 
 
Undersökningen bör också ses i ljuset av det faktum att bygglov bedöms endast när det 
söks. En helt vattentät tolkning av ”gällande rätt” är därför en omöjlig uppgift, i den 
meningen att sökande aldrig kan vara säker på utgången innan en bedömning av 
ansökan är utförd. Kommunens bedömning kan ej heller betraktas som en lika 
”rättssäker” process som till exempel tingsrätten eller högsta domstolen gör. Vilket 
medför att tolkning av praxis kan skilja sig från fall till fall.  
 
En reflektion efter att ha läst många bygglovsärenden, är en vanlig misstolkning 
angående vad som är bygglovspliktigt. En del sökande tycks vara ovetande att 
invändiga förändringar är bygglovsplikt, inte bara yttre förändringar såsom upptag av 
fönster i fasad.  
 
Ekonomiskt skiljer sig renoveringskostnader från fall till fall. En tidig 
realiserbarhetsgranskning kan sannolikt avgöra om ett projekt är ekonomiskt eller inte. 
Med tanke på dagens kvadratmeterpriser för bostadsrätter i centrala delar av 
storstäderna, kan sannolikt de flesta projekt innebära positiva ekonomiska utfall både 
för bostadsrättshavare och bostadsrättsförening. För hyresrätter har marknaden för 
denna i storstäderna minskat kraftigt senaste åren, då många fastighetsägare till 
hyreshus har valt att ombilda till bostadsrättsförening.  
 
Vad gäller den tekniska sidan på ämnesområdet ska slutsatserna kring resultatet tolkas 
med bakgrund av att varje fastighet har unika möjligheter och begränsningar. Dock 
påvisade intervjun med Snapp arkitekter att även det som i allmänhetens ögon 
betraktas som ett utrymme med låg arkitektonisk kvalité, kan visa sig ha stora 
möjligheter till förädling. Arkitekternas syn på kvalité tycks skilja sig mycket ifrån 
författarna till dagens byggregler. 
Vad gäller metodvalet i undersökningen skulle en bygglovsprocess i fallstudien ge 
ytterligare stöd åt rapporten. Dock måste tillfälle ges för längre undersökning då 



 

bygglovsprocesser tar flertalet veckor att genomföra. Vidare hade även rapporten fått 
ytterligare stöd om en fördjupad dialog med Stadsbyggnadsnämnden varit möjlig. 
 
 
  



 

 

11 Rekommendationer 

11.1 För fastighetsutvecklare 
Resultatet i undersökningen anser jag visa på att det finns stora möjligheter för 
fastighetsägare, både bostadsrättsföreningar och enskilda, att utnyttja ytor helt eller 
delvis under markplan på ett mer effektivt sätt. Vid noggrann kontroll av befintliga 
förutsättningar, bör det finnas ett användningsområde för många ytor. För val av 
användning av dessa ytor sätter endast fantasin stopp, även om en viss begränsning på 
grund av sämre tillgång till dagsljus sannolikt finns.  
 
För enskilda fastighetsägare till hyreshus är möjligheterna främst att öka driftnettot via 
uthyrning för kommersiell verksamhet. Utökad lägenhetsyta för hyresrätter är 
ekonomiskt svårt. 

11.2 Regelverksförändringar  
Tillämpningen av PBL 8 kap. 1 § av byggnadsnämnden hindrar sannolikt att en del 
bostäder skapas i dessa ytor. En friare tolkning av lagrummet, och därmed 
tillämpningen, skulle sannolikt innebära större möjligheter för fastighetsägare, både 
bostadsrättsföreningar och enskilda, att skapa bostäder eller kommersiell verksamhet i 
dessa ytor.  
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Bilaga 1: Fallstudien Grev Turegatan 
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Realiserbarhetsstudie inför ombyggnation – Grev Turegatan 10 
 

Syfte 
Arbetet syftar till att utreda huruvida en del av byggnadens källarutrymme, c:a 40 kvm, kan byggas om 
till bostad, kontor eller för att nyttjas till annan användning. Studien skall visa på hur investeringen står 
sig mot möjlig hyresintäkt, beroende på användningsområde. 

 

Mål 
Jämförelse av olika alternativ för lokalens användning skall utredas och ombyggnaden skall 
budgeteras. Hyresnivåer för de olika alternativen skall tas fram i samråd med 
Fastighetsägarföreningen och en ekonomisk kalkyl skall visa på om investeringen är rimlig utifrån 
ombyggnadskostnader, driftkostnader, hyresintäkt och återbetalningstid. 

 

Arbetsbeskrivning 
Följande alternativ för lokalens användning skall utredas: 

 

• Utökad lägenhetsyta för befintlig ovanliggande lägenhet 
• Helt ny lägenhet med egen ingång 
• Kontor eller lägenhetshotell i separat driftbolag 
• Eventuell annan verksamt 

 

Arbetet skall delas upp och redovisas i följande delmoment: 
 

1. Översiktlig realiserbarhetskontroll med budget 
Initial utredning med regelgenomgång för de olika alternativen. Översiktliga rumsskisser samt 
utredning av eventuella tekniska hinder. Preliminära kalkyler baserade på statistisk och 
bedömningar samt hyresnivåer i dialog med Fastighetsägarföreningen och Auctoritas 
fastighetsekonom. Beslutsunderlag presenteras för fastighetsägaren och beslut om vilket 
alternativ som skall utredas vidare. 

 

2. Realiserbarhetsstudie av ett ombyggnadsalternativ 
Ett av alternativen utreds vidare i detalj och följande underlag skall produceras: 

• Planlösning i CAD 
• Förenklad byggbeskrivning med rumsanvisning innehållande tekniska lösningar som är 

viktiga för kalkylering/planering samt val av ytskikt och material 
• Detaljerad ombyggnadsbudget (offerter för kritiska system/delar) 
• Rapport som inkluderar arbete utfört i delmoment 1 och 2 

 

Redovisning 
Arbetet redovisas i en teknisk rapport med tillhörande ekonomiska kalkyler och ritningar. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

BYGG OCH RUMS,BESKRIVNING 

 

Alternativ 1, BOA/tillägg  
 

Byggdel Beskrivning Description 
Alternativ 2, BOA/enskild 

Alternativ 3, Lokal 

Tekniska moment:  
 
 

Installationer 

 

 
Spillvatten 

Spillvatten från Kök (alt. 1), 
WC, handfat och dusch 

anslutna till spillvattenpump i 
tilliggande förråd som ansluts 
till befintligt spillvattensystem. 

Sewage pipe from Kitchen (Opt.1), WC, 
Sink and Shower connected to sewage/ 

pump in storage room next to 
bathroom. Pump connected to existing 

sewage/system. 

 
Gas 

Befintlig förbigående 
gasledning förflyttas till 

installationstak 

Existing horizontal gas/pipes to be 
moved to instalation/level in ceiling. 

 
 

VV/KV 

Varm och kall/vatten för 
pentry, WC, handfat och dusch 
enligt ritning. Stamdragning i 

installationstak. 

Warm/cold tapwater for 
kitchen/pentry, WC, Sink and shower 
according to drawing. Main pipe in 

instalataion/level in ceiling. 

 
 

Ventilation 

Tilluft via FTX/aggregat i 
sovrum och hall. Tilluftsintag 
vid befintlig ventil i sovrum, 

rördragning till FTX/aggregat i 
intilliggande förråd. 

Supply air through FTX/system in 
bedroom and hallway. Supply/intake 

through existing pipe in bedroom, pipes 
to FTX in storage room next to 

bathroom. 

 Frånluft tas från hall (köksfläkt 
i alt. 2,3) och badrum via 
installationstak. Utblås på 
innergård vid tilliggande 

förråd. 

Extract air from hallway (kitchen fan in 
opt. 2,3) and bedroom through 

installation level in ceiling. Extract air 
output in inner courtyard. 

 
 

Värme 

Befintlig radiator i sovrum 
kontrolleras, ny radiator i hall 

och badrum installeras. 
Rördragning med stam i 

installationstak. 

Existing radiator in bedroom to be 
checked (changed if needed), new 

radiator in hallway and bathroom to be 
installed. Main pipe and connections in 

installation/level in ceiling. 
 

El 

Belysningsarmaturer, el/uttag 
samt golvslingor i badrum 

enligt ritning. El/värmeslingor i 
badrumsgolv. 

 

  

 
Övrigt: 

  

Håltagning Bjälklag Håltagning i bef. bjälklag för 
trappa enligt separat ritning  

Fönster 1 Håltagning i yttervägg vid koks/ 
lucka mot bakgård 

Cut/out in Window 1 in existing cole in/ 
take. 

 
Fönster 2 

Håltagning i yttervägg vid 
installationslucka mot 

innergård 

Cut/out for Window 2 in outer wall 
towards inner yard. 

Rör och kanaler Håltagning för installations/rör 
och kanaler 

Cut/outs for new pipes. 

 
Ventilation 

Håltagning mellan soprum/ 
förråd för FTX/aggregatets in 

och ut/tag. 

Cut/out between disposal room and 
storage room for FTX/systems in/ and 

out/take. 
 

Mellanvägg 
Håltagning av dörrhål i 
befintlig icke bärande 

mellanvägg 

Cut/out for new door between hallway 
and bathrom. Non bearing wall. 

  
 
 

Övrigt: 

  

 
Avjämning 

 
Badrumsgolv 

Flytspacklat golv med hänsyn 
taget till godkänt fall för dusch 

enligt ritning. 

Screeded flooring with special 
exception for shower according to 

Swedish standard, BBR. 
 
 
Övriga golv och väggytor 

Övriga golvytor avjämnade 
horisontellt. Avjämnade 

väggytor med puts/spackel, 
förutom vägg från 

grundstomme. 

 
Screeded horisontal floors. Walls 

(except ground wall) to be vertically 
flattened out. 

Stomkomplettering 
 

Inklädnad 
Inklädnad av rördragning på 

vägg. 
Existing horisontal pipes to be covered 

along wall. 
 
 
 

 
Övrigt: 

  



 

 
 

Rumsbeskrivning:    
 

Badrum 
 

Ytskikt 
Klinker och kakelplattor med 

underliggande godkänt 
tätskikt. 

Tiles for walls and floor in bathroom 
with watertight surface according to 

Swedish standard, BBR. 
 

Ytskikt i Alt 3 

3/stavs ekparkett, klicktyp, 
med underliggande isolerande 
foam/lumpapp samt ångspärr. 

Trösklar av ek 

Standard wooden flooring of Oak, click/ 
version. Foam and insulation layer 
including vapor/barrier underneth. 

Fönster 2 Installation och drevning av 
Fönster 2 

Installation of Window 2. 

Innerdörr 2 Installation av dörr till badrum Indoor 2 to be installed to bathroom. 

 

Nödutgångsdörr 

Godkänd enkelriktad 
nödutgångsdörr med 
slagriktning utåt till 
intilliggande förråd 

 
Emergency exist installed going in 

emergency direction. 

 
Installationstak 

Installationstak installeras så 
min rumshöjd till färdigt golv 

blir 2400mm. 

Installation ceiling installed with 
minimum floor heigh 2400mm. 

WC Installerad WC WC installed. 
 
 
 

Dusch, endast i alt. 1,2 

Installerad duschvägg, 
väggmonterat (UPL) 

duschmunstycke med 
blandare. Typ enl. senare 

specifikation alt. 
överenskommelse. 

 
 

Glazed shower/wall to be mounted 
including shower. 

 

Handfat 

Installerat handfat med 
blandare enl. senare 

specifikation alt. 
överenskommelse. 

 
Sink including faucet according to 

specification. 

 
Spegel 

Badrumsspegel enligt senare 
spec. monterad ovanför 

handfat 

Bathroom/mirror according to spec. 
wall/mounted over sink. 

Listverk Listverk kring dörr Molding around inner/door. 
 

Hall 
 

Trappa 
Trappa i håltagningen i 

bjälklaget enligt separat 
ritning 

 
Staircase connecting flat above. 

Nödutgång 1 Nödutgångs/dörr installeras i 
hall, slagriktning utåt 

Emergency exit installed going in 
emergency/direction. 

Entrédörr i alt. 2,3 Ny säkerhetsdörr med godkänt 
lås, typ Daloc, installeras. 

New safety entry/door with approved 
lock to be installed. 

 
Installationstak 

Installationstak installeras så 
min rumshöjd till färdigt golv 

blir 2400mm. 

Installation ceiling installed with 
minimum floor height 2400mm. 

 

Golv 

3/stavs ekparkett, klicktyp, 
med underliggande isolerande 
foam/lumpapp samt ångspärr. 

Trösklar av ek 

Standard wooden flooring of Oak, click/ 
version. Foam and insulation layer 
including vapor/barrier underneth. 

Ytskikt, vägg Målade väggar enligt senare 
specificerad kulör 

Painted wall/surface according to later 
specified color code. 

 

Kök 

Arbetskök med standard 
vitvaror installeras enligt 
senare spec. Kakel som 

stänkskydd. 

 
Standard kitchen including standard 
appliances according to specification. 
Tiling on back/wall. 

Pentry Pentry med enkla vitvaror. 
Kakel som stänkskydd 

Kitchenette with basic appliances. Tiles 
on back/wall. 

 
Listverk 

Vitmålad golvlist utmed hela 
golvet (förutom grundvägg) 

samt dörrlister 

White/painted moldings along floor 
(except floor along ground/wall) and 
around door. 

Sovrum Fönster 1 Installation och drevning av 
Fönster 1 

Installation and insulation of "Window 
1" 

Innedörr 1 Slipning och målning av 
gångjärnsbyte av dörr 1 

Polishing and painted including change 
of hinges if needed on "Door 1" 

 
Installationstak 

Installationstak installeras så 
min rumshöjd till färdigt golv 

blir 2400mm. 

Installation ceiling installed with 
minimum floor heigh 2400mm. 

 
Ytskikt, golv 

3/stavs ekparkett, klicktyp, 
med underliggande foam och 

isolering. Trösklar av ek 

Standard wooden flooring of Oak, click/ 
version. Foam and insulation layer 
including vapor/barrier underneth. 

Ytskikt, vägg Målade väggar enligt senare 
specificerad kulör 

Painted wall/surface according to later 
specified color code. 

 
Listverk Vitmålad golvlist utmed hela 

golvet samt dörrlist. 

White/painted moldings along floor 
(except floor along ground/wall) and 

around door. 

Förråd Ytskikt, vägg Målade väggar enligt senare 
specificerad kulör 

Painted wall/surface according to later 
specified color code. 

 
Ytskikt, golv 

3/stavs ekparkett, klicktyp, 
med underliggande foam och 

isolering. Trösklar av ek 

Standard wooden flooring of Oak, click/ 
version. Foam and insulation layer 
including vapor/barrier underneth. 

 

Cover for water/pipes 
Installations/låda med 

installationslucka för befintliga 
vattenledningsrör utmed vägg. 

 
Installation cover with hatch for 

existing water/pipes along side the wall. 

 
Listverk Vitmålad golvlist utmed hela 

golvet samt dörrlist. 

White/painted moldings along floor 
(except floor along ground/wall) and 

around door. 



 

 
 

Kostnadsberäkning av ombyggnadsalternativ 1, utökad   lägenhetsyta 

Delområde Byggdel h m2 á Risk % Total Kommentar 
Byggherrekostnader 

 Bygglovsansökan     20 580 SEK Enligt Prislista 

Projektering     100 000 SEK Bedömd kostnad 

Projektledning 40  1000  40 000 SEK Bedömd kostnad 

KA 16  950  15 200 SEK Bedömd kostnad 

Besiktning 16  1000  16 000 SEK Bedömd kostnad 

Relationshandlingar 24  950  22 800 SEK Bedömd kostnad 

Summa byggherrekostnader    5% 225 309 SEK  
 

Tekniska installationer 

 Gas    15% 86 976 SEK Offert 

Pumpgrop    15% 128 930 SEK Offert 

VVS    15% 118 284 SEK Offert 

Ventilation     73 000 SEK Offert 

Brandskyddsåtgärder    15% 92 000 SEK Bedömd kostnad 

El 220  295 15% 74 635 SEK Offert 

Summa tekniska installationer     573 825 SEK  
 

Material 

 Byggmaterial     120 500 SEK Offert 

Trappa     80 000 SEK Bedömd kostnad 

Badrum     20 000 SEK Offert 

Summa material 10% 242 550 SEK  
 
Summa Håltagningar 20% 54 870 SEK Offert 

 
Summa Avjämning 10% 6 490 SEK Offert 

 
Summa Stomkomplettering 10% 38 940 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Badrum 10% 58 086 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Hall 10% 106 761 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Sovrum 10% 63 927 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Förråd 10% 18 821 SEK Offert 

 

Total exkl. moms     1 389 578 SEK  

Total inkl. moms     1 736 972 SEK  
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Kostnadsberäkning av ombyggnadsalternativ 2, enskild lägenhet 

Delområde Byggdel h m2 á Risk % Total, SEK 

 
 

Kommentar 
Byggherrekostnader  

 Bygglovsansökan     20 580 SEK Enligt prislista 
Projektering     100 000 SEK Bedömd kostnad 

Projektledning 40  1000  40 000 SEK Bedömd kostnad 
KA 16  950  15 200 SEK Bedömd kostnad 

Besiktning 16  1000  16 000 SEK Bedömd kostnad 
Relationshandlingar 24  950  22 800 SEK Bedömd kostnad 

Summa  byggherrekostnader    5% 225 309 SEK  
 

Tekniska installationer 

 Gas    15% 86 734 SEK Offert 
Pumpgrop    15% 128 501 SEK Offert 

VVS    15% 126 775 SEK Offert 
Ventilation     73 000 SEK Offert 

Brandskyddsåtgärder    15% 115 000 SEK Bedömd kostnad 
El 220  295 15% 74 635 SEK Offert 

Summa  tekniska installationer     604 645 SEK  
 

Material 

 Byggmaterial     181 500 SEK Offert 

Arbetskök     20 000 SEK Offert 
Badrum     20 000 SEK Offert 

Summa material 10% 243 650 SEK 
 
Summa Håltagningar 20% 44 250 SEK Offert 

 
Summa Avjämning 10% 6 490 SEK Offert 

 
Summa  Stomkomplettering 10% 38 940 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande  Badrum 10% 58 086 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande  Hall 10% 88 264 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande  Sovrum 10% 63 927 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande  Förråd 10% 18 821 SEK Offert 

 

Total exkl. moms     1 392 381 SEK  
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Kostnadsberäkning av ombyggnadsalternativ 3, lokal 

Delområde Byggdel h m2 á   Risk, % Total, SEK 

 
 

Kommentar 
Byggherrekostnader        

 Bygglovsansökan     20 580 SEK Enligt prislista 
Projektering     100 000 SEK Bedömd kostnad 

Projektledning 40  1000  40 000 SEK Bedömd kostnad 
KA 16  950  15 200 SEK Bedömd kostnad 

Besiktning 16  1000  16 000 SEK Bedömd kostnad 
Relationshandlingar 24  950  22 800 SEK Bedömd kostnad 

Summa byggherrekostnader    5% 225 309 SEK  
 

Tekniska installationer        
 Gas    15% 86 976 SEK Offert 

Pumpgrop    15% 128 930 SEK Offert 
VVS    15% 118 284 SEK Offert 

Ventilation     73 000 SEK Offert 
Brandskyddsåtgärder    15% 115 000 SEK Bedömd kostnad 

El 220  295 15% 74 635 SEK Offert 
Summa tekniska installationer     596 825 SEK  
 

Material 

 Byggmaterial     184 000 SEK Offert 
Pentry     8 000 SEK Offert 

WC     9 000 SEK Offert 
Summa Material 10% 221 100 SEK 
 
Summa Håltagningar 20% 44 250 SEK Offert 

 
Summa Avjämning 10% 6 490 SEK Offert 

 
Stomkomplettering 10% 38 940 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Kontor 2 och WC 10% 27 258 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Hall 10% 69 119 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Kontor 1 10% 63 927 SEK Offert 

 
Ytskikt/färdigställande Förråd 10% 18 821 SEK Offert 

 

Total exkl. moms     1 312 038 SEK  
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Investeringskalkyl av ombyggnadsalternativ 1, utökad   lägenhetsyta 
Indata    Resultat  
 Per månad Per år    
Intäkt, exkl. moms 5 400 SEK 64 800 SEK  Avkastning på investering: 1,59% 
Vakansrisk 0% 0% Värdeökning: 1 005 839 SEK 
Driftskostnader 200 SEK 2 400 SEK  
Driftnetto innan avskrivning 5 200 SEK 62 400 SEK 

Avskrivning: - 34 739 SEK 

Driftenetto efter avskrivning 2 305 SEK 27 661 SEK 

 
Direktavkastningskrav 
Avskrivning/amortering, år: 

2,75% 
50 

 

 
Kassaflödesanalys 
År 0 1 2 3 4 5 6 7 19 20 
Grundinvestering -1 736 972 SEK          
Inbetalningar 64800 65772 66759 67760 68776 69808 70855 84716 85986 

Utbetalningar, drift 2400 2436 2473 2510 2547 2585 2624 3138 3185 

Utbetalningar,  amortering 34739 34739 34739 34739 34739 34739 34739 34739 34739 

Utbetalningar,  räntekostnad 34739 34045 33350 32655 31960 31265 30571 22233 21538 

Kassaflöde -1 736 972 SEK -7 079 SEK -5 448 SEK -3 803 SEK -2 144 SEK -471 SEK 1 218 SEK 2 921 SEK 24 605 SEK 26 524 SEK 

Ackumulerat kassaflöde -1 736 972 SEK -1 744 051 SEK -1 749 499 SEK -1 753 302 SEK -1 755 446 SEK -1 755 917 SEK -1 754 699 SEK -1 751 779 SEK -1 578 147 SEK -1 551 623 SEK 

Kassaflödets nuvärde 121 976 SEK  
Kapitalvärde -1 614 996 SEK 
Internränta -12,43% 



 

 

 
 

Investeringskalkyl av ombyggnadsalternativ 2, enskild lägenhet  (lägenhetshotell) 
Indata    Resultat  
 Per månad Per år    
Intäkt, exkl. moms 12 000 SEK 144 000 SEK  Avkastning på investering: 4,91% 

Vakansrisk 0% 0% Värdeökning 2 486 580 SEK 
Driftskostnader 500 SEK 6 000 SEK  
Driftnetto innan avskrivning 11 500 SEK 138 000 SEK 
Avskrivning 5 802 SEK 69 619 SEK 
Driftenetto efter avskrivning 5 698 SEK 68 381 SEK 
Belåningsränta 2,00%     
Årlig driftssökning: 1,50% 
Årlig intäktsökning: 1,50% 

Kalkylränta: 2,50% 

Direktavkastningskrav 2,75%  
Avskrivning/amortering, antal år: 20 

 
Kassaflödesanalys 
År 0 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 
Grundinvestering -1 392 381 SEK           
Inbetalningar 144000 146160 148352 150578 152836 155129 182734 185475 188257 191081 

Utbetalningar, drift 6000 6090 6181 6274 6368 6464 7614 7728 7844 7962 

Utbetalningar,  amortering 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 69619 

Utbetalningar,  räntekostnad 27848 26455 25063 23670 22278 20886 5570 4177 2785 1392 

Investeringens kassaflöde -1 392 381 SEK 40 533 SEK 43 996 SEK 47 489 SEK 51 014 SEK 54 571 SEK 58 160 SEK 99 931 SEK 103 951 SEK 108 009 SEK 112 108 SEK 

Ackumulerat kassaflöde -1 392 381 SEK -1 351 848 SEK -1 307 852 SEK -1 260 363 SEK -1 209 349 SEK -1 154 778 SEK -1 096 617 SEK -210 164 SEK -106 213 SEK 1 796 SEK 113 904 SEK 

Kassaflödets nuvärde 1 126 173,31 SEK  
Kapitalvärde -266 208 SEK 
Internränta 0,65% 



 

 

 
 

Investeringskalkyl av ombyggnadsalternativ 3, lokal 
Indata    Resultat  
 Per månad Per år   
Intäkt, exkl. moms 12 500 SEK 150 000 SEK  Avkastning på investering: 4,83% 

Vakansrisk 10% 10% Värdeökning: 2 305 385 SEK 
Driftskostnader 500 SEK 6 000 SEK  
Driftnetto innan avskrivning 10 750 SEK 129 000 SEK 
Avskrivning: 5 467 SEK 65 602 SEK 
Driftenetto efter avskrivning 5 283 SEK 63 398 SEK 

Belåningsränta 
Årlig utgiftsökning: 
Årlig intäktsökning: 
Kalkylränta: 

2,00% 

1,50% 

1,50% 

2,50% 

    

Direktavkastningskrav 2,75%  
Avskrivning/amortering, år: 20 

 
Kassaflödesanalys 
År 0 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 
Grundinvestering -1 312 038 SEK            
Inbetalningar 135000 137025 139080 141167 143284 145433 168781 171313 173883 176491 179138 

Utbetalningar, drift 6000 6090 6181 6274 6368 6464 7501 7614 7728 7844 7962 

Utbetalningar, amortering 65602 65602 65602 65602 65602 65602 65602 65602 65602 65602 65602 

Utbetalningar, räntekostnad 26241 24929 23617 22305 20993 19681 6560 5248 3936 2624 1312 

Investeringens kassaflöde -1 312 038 SEK 37 157 SEK 40 404 SEK 43 680 SEK 46 986 SEK 50 321 SEK 53 687 SEK 89 118 SEK 92 849 SEK 96 617 SEK 100 421 SEK 104 263 SEK 

Ackumulerat kassaflöde -1 312 038 SEK -1 274 881 SEK -1 234 476 SEK -1 190 796 SEK -1 143 810 SEK -1 093 488 SEK -1 039 801 SEK -310 800 SEK -217 951 SEK -121 335 SEK -20 914 SEK 83 349 SEK 

Kassaflödets nuvärde 1 042 724 SEK  
Kapitalvärde/Netto-nuvärde -269 314 SEK 
Internränta 0,51% 



 

5/31/2016 Ecos Radon 
 
 

Websida:   http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS-RadonUI.aspx 

Fastighet: RIDDAREN 10 
Adress: Grev Turegatan 12d 
Hustyp: Skola/Förskola 

 

Det har gjorts två mätningar som båda ligger under riktvärdet 200   Bq/m3. 
 

Våning Startdatum Slutdatum Mätvärde  
Bottenplan 2001-01-24 2001-04-30 50 
Bottenplan 2001-01-24 2001-04-30 50 

 
 

Riktvärdet 200 Bq/m3 gäller för skol- och förskolelokaler. Här beräknas inget årsmedelvärde utan 
varje enskilt värde per lokal bedöms. För mer information om radon följ länken nedan till 
Miljöförvaltningens informationssidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://radon.miljo.stockholm.se/ECOS
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13.1.1 Bilaga 2: Tidigare bygglovsärenden 



 

STADSBYGGNADSKONTORET 
Box 83 1 4, I 04 20 Stockholm www.stockhol 
m.se/bygglov 

 
 
 
 

Ansökan avser 
DFörhandsbesked  om  bygglov 

 
 
 

Bygglov 

 
D Marklov 

 
DRivningslov 

 
 
 

Anmälan' 

DSäsongslov,  ange period: 

Fastighet 

DTidsbegränsad  åtgärd, fr. o. m. t.o.m. 
1  I huvudsak invändiga ändringar/installationer som inte kräver bygglov 

 
 

Sökande/Byggherre 2 Medsökande är delägare och boende på samma adress som sökanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

·;:; 
E 
] 
C: 

Ev. Företag 

Link  arkitektur AB 
Sökandens  person-/organisationsnr  * 
556283-8564 

Namn  (för- och efternamn) DJag har skyddad  identitet    IEv Medsökande  (för- och efternamn) 2 

Anna Olsson 
Utdelningsadress  * /  Postnummer /  Postadress  * 
Lumaparksvägen 9 120 08 Stockholm 
Telefon I E-postadress /  Kommunicering via e-post1 

010-479 98 90 anna.olsson@linkarkitektur.se Ja 0 Nej 

Kontaktperson,  om annan än sökande ITelefon IE-postadress 

Byggherrens namn (om byggherren är annan  än sökande) I Personnr I Organisationsnr 

Magnus Kjellberg 730227-0058 
Utdelningsadress / Postnummer I Postadress 

Strandvägen 37 114 56 Stockholm 
Telefon I E-postadress I Kommunicering via e-post1 

0768 837 884 kjellbem@gmail.com Ja 0 Nej 

Kontaktperson,  om annan än sökande ITelefon IE-postadress 

Fastighetsbeteckning 
 

/ Fastighetens adress 
 

Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga användning) 

 

http://www.stockholm.se/bygglov
http://www.stockholm.se/bygglov
mailto:anna.olsson@linkarkitektur.se
mailto:kjellbem@gmail.com
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Faktureringsadress  om annan än ovan 3 I Postnummer  IPostadress 

Organisationsnummer IEv. Referens I Kundnummer 4 IKopplingsbegrepp 4 

3
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 godtas endast om fullmakt bifogas. 4  Endast för kommunalt bolag/förvaltning/stiftelse 

Anmälan/förslag  till  kontrollansvarig   för byggprojektet * Där sådan behövs, läs mer på hemsidan 

 
 

Utdelningsadress I Postnummer I 
Information om behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och 
snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL ( 
1998:204). I vissa fall kan vi komma att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformation eller kommuninvånarregister. Du 
har alltid rätt  att få information om vilka personuppgifter som stadsbyggnadsnämnden har registrerat om dig samt att begära rättelse av 
felaktiga eller ofullständiga uppgifter i stadsbyggnadsnämndens  register. 

Januari 20 13 

Namn (För- och Efternamn) 
Lars Bjurström 

I Personnr I Organisationsnr 
6201320-1253 

I Behörighet 

DNormal 

 

Komplicerad 
Ev. Företag/Firmanamn 

LBjurström  Bygg  och  Konsult AB 
I Telefon / E-postadress 

070-796 71 06 lb@tea.se 
  

 
Korphoppsgatan 23 

Postadress 
120 64 Stockholm 

  

 

mailto:lb@tea.se


 

0 

 
Åtgärd :k 

sid 2 

D Nybyggnad D Plank/mur DGarage/carport/parkering Installation eller väsentlig ändring av: 

D På-/tillbyggnad D Markförändringar    D Förråd, sophus och liknande DEldstad/rökkanal DVentilation 

[8J Utvändig ändring DRivning [8J Tillkommande bostad/lokal 

DÄndrad  användning från: 

DBrandskydd DVatten  och  avlopp 

DHiss DFett-  och oljeavskiljare 

till:    

nAnnat, ange vad 

[8J Planlösning [8] Bärande konstruktion 

nUnderhåll  av kulturhistoriskt  värdefull  byggnad 
 

Beskrivning av projektet 

 

Underskrift  av sökande  * Underskrift   av  medsökande 
Ort och datum 
Stockholm 10 Oktober 2014 

I Ort och datum 

Namnteckning I Namnteckning 

Namnförtydligande 
Anna Olsson 

I Namnförtydligande 

 

Bifogade  handlingar "' 

 

Viktig information och allmänna råd 
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Bostadslägenhet  får utökad  bostadsyta  i källarplanet.  Tillkommande  rum  är sovrum, badrum  och  hall  och 
som 

 

 
       

         
 

IPlanerad  byggstart, ange datum  *: 2014-1 1-
 

D Beskrivning 

D Ritningsförteckning

D Nybyggnadskarta 

DSituationsplan 

DMarkritning 

 

[8J Planritning 

DDetaljritning 

DKonstruktionsritning 

DFörslag till kontrollplan  (krävs alltid , se info) DTeknisk  beskrivning 

DUtlåtande  från  certifierad sakkunnig 

 

 

D Avvecklingsplan krävs för tidsbegränsad åtgärd 

DWS-ritning 

DVatten och avlopp 

DFullmakt 

 
ifall 

Ev 
 

 
Enligt plan- och bygglagen är stadsbyggnadsnämnden  skyldig att underrätta övriga fastighetsägare när en ansökan har inkommit och när beslut   har 
beviljats. Om du som söker är delägare, bor och äger huset tillsammans med din partner eller någon annan så blir handläggningen  därmed smidigare om  
din partner står som medsökande. Om ni är många delägare finns möjlighet att utse en delägare som ombud för övriga delägare. Bifoga då en separat 
fullmakt. 

 
in 

blir större än A3-format i full skala, vill vi även ha in en omgång förminskade ritningar . Ritningarna ska vara på vitt, olinjerat papper, nedvikta till A4 och 
tydligt redovisa de delar som berörs av ansökan. Ritningarna ska även förses med en skalstock samt uppgifter om fastighetsbeteckning, skala, datum och 
uppgift om vad ansökan avser. På planritningen (helst möblerad) ska du även redovisa att tillgänglighetskraven uppfylls (sovrum, toalett och kök ska ha de 
mått som krävs för personer med funktionsnedsättning).  För vissa projekt behövs också detaljritningar . De redovisas i lämplig   skala. 

 

 
 

Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till byggherren och vara certifierad med särskild behörighet.  Du som söker bygglov för ex nybyggnad  
eller större tillbyggnad behöver god tid anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Föreslagen kontrollansvarig anmäls på denna blankett. Som 
byggherre är du ansvarig för att föreslagen kontrollansvarig också är vidtalad och har godkänt uppdraget. Ytterligare information om den 

Processen. 
 

Om ansökan ofullständig får byggnadsnämnden förelägga att komplettera  ansökan  inom  en viss tid . Om ansökan  inte  kompletteras  inom  utsatt  
id  k  ök   i  ll  ä d  ö  i b fi li  ki k li  l  h b fö d i  Vilk  h dli   k ä  å   lä  å 

http://www.stockholm.se/bygglov
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STADSBYGG   NADSKONTORET 
Box 8314, I 04 20 Stockholm 
www.stockholm.se/bygglov  

Ansökni ngsblanke 
Förhandsbesked, bygglov, 

IAnkomststämpel 

 
 

rder 

 
 
 

Ansökan avser * Fyll i de delar av blanketten som är relevanta för din ansökan. * " Obligatorisk uppgift.  För anvisningar, se sista sidan 

D Förhandsbesked om bygglov Bygglov D Marklov D Rivningslov D Anmälan 1 

DSäsongslov, ange period:  DTidsbegränsad åtgärd, fr. o. m. t.o.m. 
1 I huvudsak invändiga ändringar/installationer som inte kräver bygglov 

Fastighet 

 

Sökande/Byggherre 2  Medsökande  är delägare och boende  på samma adress som sökanden 
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Stenkullavägen  25,  112 65 Stockholm 
Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga användning) * 

 

o    
.,, ltilkontoret 
a 11Q'rivningslov, anmälan tekniska åt 

Inkom.  2013 -10- 2 9 
Reg. 
Dnr: n- l   t1t  - SK 

e 

Ev. Företag 

Sjöstugan 24 Fastighets AB o/c BTH BOSTAD 
Sökandens person-/organisationsnr * 

556944-4168 
Namn  (för- och efternamn) * DJag har skyddad identitet    I Ev Medsökande  (för- och efternamn)  2

 

Stefan Norberg 
Utdelningsadress  * j Postnummer  *    IPostadress * 
Lundagatan 16 17163 Solna 
Telefon * I E-postadress I Kommunicering via e-post? 

0854473620 stefan.norberg@bthbostad.se Ja 0 Nej 

Kontaktperson,  om annan än sökande ITelefon I E-postadress 
Roger Norberg 08 544 736 18 roger.norberg@bthbygg.se 
Byggherrens  namn  (om  byggherren  är annan än sökande) I Personnr I Organisationsnr 

Utdelningsadress I Postnummer I Postadress 

Telefon j E-postadress I Kommunicering via e-post? 

0Ja DNej 

Kontaktperson,  om annan än sökande I Telefon I E-postadress 

 

http://www.stockholm.se/bygglov
mailto:stefan.norberg@bthbostad.se
mailto:roger.norberg@bthbygg.se
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Faktureringsadress om annan än ovan  3 I Postnummer I Postadress 

Organisationsnummer IEv. Referens I Kundnummer 4
 I Kopplingsbegrepp 4

 

3 

Ann
an 
beta
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end
ast 
om 
full
mak
t 
bifo
gas. 4 Endast för kommunalt bolag/förvaltning/stiftelse 

An
m
äla
n/
för
sla
g  
till  
ko
ntr
oll
an
sv
ari
g   
för 
by
gg
pr
oj
ek
tet * Där sådan behövs, läs mer på hemsidan 

Namn (För- och Efternamn) 

AJB,f # 
  Personnr I Organisationsnr Behörighet 

s  ,1?; .-  fr"'lt DNormal Komplicerad 
Ev. Företag/Firmanamn 

'/1J ,4   ,;,,.t(,J 
 
17h 

 
,:1-(1 

Telefon 

()(- t39 .nr 
E-postadress 

/11rs tö/,4 
Utdelningsadress   Postnummer 

/IS- 
Postadress  

Information om behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och 
snabbt sätt kunna hantera dina ärenden. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998 :204). 
I vissa fall kan vi komma att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformation eller kommuninvånarregister.  Du har alltid 
rätt  att få information om vilka personuppgifter som stadsbyggnadsnämnden har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter i stadsbyggnadsnämndens register. 

Januari 201 3 



 

DBeskrivning 

DRitningsförteckning 

DNybyggnadskarta 

 

D Markritning 

 

DKonstruktionsritning 

DFörslag till kontrollplan  (krävs alltid, se info) D Teknisk beskrivning 
DUtlåtande  från  certifierad sakkunnig 

D Fotografier 

DFotomontage 

D Avvecklingsplan krävs för tidsbegränsad åtgärd 

 

D Vatten och avlopp 

D Fullmakt 

 
får inte påbörjas innan startbesked har lämnats  (en  byggsanktionsavgift  av  betydande  storlek  kommer  att tas  ut ifall  åtgärden  påbörjas  

innan  startbesked  erhållits). Stadsbyggnadskontoret  bevil jar  lov och ger startbesked. Ditt ärende debiteras enligt fastställd taxa och faktureras efter 
att  du fått ditt beslut. Angivna areauppgifter är beräkningsgrundande.  Taxan finns på vår hemsida så du kan räkna ut hur mycket ditt ärende kommer 
att  kosta. Ev kan en planavgift tillkomma. Notera att avgift även tas ut för ansökan som avvisas eller avslås. Sökande är  

 
Enligt plan- och bygglagen är stadsbyggnadsnämnden skyldig att underrätta övriga fastighetsägare när en ansökan har inkommit och när beslut har  
beviljats. Om du som söker är delägare, bor och äger huset tillsammans med din partner eller någon annan så blir handläggningen därmed smidigare 
om din partner står som medsökande. Om ni är många delägare finns möjlighet att utse en delägare som ombud för övriga delägare. Bifoga då en 
separat fullmakt. 

 
Ritningar   ska  lämnas  in  i   2  exemplar   i  skala   I: 00.  Situationsplan   med   angränsande   fastigheter,   redovisas   i  skala   :400. Om   ritningarna blir 
större än A3-format skala. vill vi även ha in en omgång förminskade ritningar. Ritningarna ska vara på vitt, olinjerat papper, nedvikta till A-4 och 
tydligt redovisa de delar som berörs av ansökan. Ritningarna ska även förses med en skalstock samt uppgifter om fastighetsbeteckning, skala, datum och 
uppgift om vad ansökan avser. På planritningen (helst möblerad) ska du även redovisa att tillgänglighetskraven uppfylls (sovrum, toalett och kök ska ha de 
mått som krävs för personer med funktionsnedsättning) . För vissa projekt behövs också detaljritningar. De redovisas lämplig   skala. 

 

 
 

Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till byggherren och vara certifierad med särskild behörighet. Du som söker bygglov för ex nybyggnad 
eller större tillbyggnad behöver god tid anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Föreslagen kontrollansvarig anmäls på denna blankett. Som 
byggherre är du ansvarig för att föreslagen kontrollansvarig också är vidtalad och har godkänt uppdraget. Ytterligare information om den 
kontrollansvariges roll finns på hemsidan: www.stockholm.se/bygglov - läs under Processen. 

 
Om ansökan ofullständig får byggnadsnämnden förelägga att komplettera  ansökan  inom  en viss tid . Om ansökan  inte kompletteras  inom utsatt  
tid, kommer ansökan att avvisas eller ärendet avgöras befintligt skick enligt plan- och byggförordningen . Vilka handlingar som krävs står att läsa på 
h d  

00 

 
Åtgärd * 

sid 2 

 
 

Beskrivning av projektet 

 

Underskrift av sökande * Underskrift av medsökande 

 
Bifogade handlingar * 

 

 

 

 

 

e Viktig information och allmänna råd 
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DNybyggnad 

DPå-/tillbyggnad 

D Utvändig ändring 

D Plank/mur D 
DMarkförändringar     DFörråd,  sophus och  liknande 

 D Tillkommande bostad/lokal 

C8J Ändrad användning från: DiV. biutrymmen 
till:  Bostad 

   

Installation eller väsentlig ändring av: 

 

DBrandskydd  

D Hiss D Fett- och oljeavskiljare 

 

       

DBärande  konstruktion 

Ansökan  anser ändrad  användning  av utrymmen  i källarvåning  från diverse biutrymmen  till Bostad. 

  

 
 

Stockholm  2013 1 

e 

http://www.stockholm.se/bygglov
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14 BTH BOSTAD 
 
 
 
 

Stockholm den 29 oktober 2013  

 
1 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följebrev till bygglovsansökan  för Kv. Sjöstugan 24, Stora Essingen,  Stockholm 
 

 
Tidigare  kontak t i ärendet  har sket t med Ida Holsner  på bygglovsavdel ningen. 

 

Ansökan avser ändrad användning av utrymmen i källaren. I dagsläge t används utrymmen i begränsad 
utsträckning. Tidigar e användningsområde har bl.a. varit matkällare, tvät tstuga, torkrum, skyddsrum. 
Utrymmen  omdisponeras  till f ördel för  y tterligare  en lägenhet  inom Fastigheten. 

 

Under  tidigare  kontakter  har  bl.a. frågan  om  tillgänglighet  diskuteras.  Mot  bakgrund av  at t 
tr apphuset inte medger någon möjlighet till installation av hiss och  at t lägenheten  kommer  att vara 
fullt  tillgänglig innanf ör  tamburdörren  vill  vi  begära  avs teg  från  krav  på hiss. 
(Se bifogad möbler ad planritning) 

 

Vidare  kompletterar jag  med följande  uppgif ter  för  att  underlät ta  handläggningen  av  ärendet. 
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Fönsterarea  överstiger  med god marginal 10% av golvarean. 

Utrymning kan ske genom två av varandr a ober oende utrymningsvägar. 
Rumshöjd kommer  att vara minst 2.40  meter 

 

Med tanke på de f asadarbeten som kommer med denna ändring och med tanke på den årstid som 
väntar  hoppas vi på en snabb handläggning av   ärendet. 

 

 

HMed  vänlig  

hälsBning 

Stefan Norberg 
"C 
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Lundagatan 16, 171 63 Solna Tel: 08 544 736 00 Fax: 08 544 736 26 E-post: info@bthbostad.se www.bthbostad.se 

mailto:info@bthbostad.se
http://www.bthbostad.se/
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STADSBYGG  NADSKONTORET 

 
 
 
 

Ansökan 

E- t 't.  Box 83 14,   I04 20 Stockholm 
<fl <.., 
•J' <"'• www.stockholm.se/bygglov 

T A.V 

Byggärende 

               01L/ c s-oc 
 

Ansökan avser * Fyll i de delar av blanketten som är relevanta för din ansökan.  * = Obligatorisk uppgift. För anvisningar, se sista sidan 

DFörhandsbesked om bygglov Bygglov DMarklov DRivningslov DAnmälan 1 

D Säsongslov, ange period: DTidsbegränsad  åtgärd, fr. o. m. t.o.m. 
1  I huvudsak invändiga ändringar/installationer som inte kräver bygglov 

Fastighet 

 
 

Sökande/Byggherre 2 Medsökande är delägare och boende på samma adress som sökanden 

Namn  (för- och efternamn) * DJag har skyddad  identitet    j Ev Medsökande  (för- och efternamn)  2
 

Bengt Malmegård 
Sökandens person-/organisationsnr *  IFöretag 
490419-4653 c/o Malmegårds Fastighets AB 
Utdelningsadress * IPostnummer * I Postadress * 
Box 1332 111 83 Stockholm 
Telefon * I E-postadress I Kommunicering via e-post1 

08-411 50 20 bengt.malmegard@malmegards.se IZ!Ja DNej 

Kontaktperson,  om annan än sökande I Telefon I E-postadress 
Mikael Ried 08-653 44 25 mikael@ried.se 
Byggherrens  namn  (om  byggherren  är annan  än sökande) j Personnr I Organisationsnr 

Utdelningsadress I Postnummer I Postadress 

Telefon IE-postadress IKommunicering via e-post1 

0Ja DNej 

Kontaktperson,  om annan än sökande J  Telefon I E-postadress 
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Faktureringsuppgifter 
Faktureringsadress om annan än ovan 3 I Postnummer  I Postadress 

Ev Referens I Kundnummer 4 IKopplingsbegrepp 4 

3 Annan betalningsansvarig än sökanden godtas endast om fullmakt bifogas. 4 Endast för kommunalt bolag/förvaltning/stiftelse 

Anmälan/förslag till kontrollansvarig för byggprojektet * Där sådan behövs, läs mer på hemsidan 

 
  

 Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga användning) * 

 

     
 

 
 

 

Namn  (för- och efternamn) Ev Företag/Firmanamn Telefon 
Janeric Påsse Brundin-Påsse Byggadm.AB 070-524 73 02 
Utdelningsadress 

Mångatan 8 
Postnummer Postadress 

195 58 Märsta 

'· Personnr I Organisationsnr Behörighet 

19470203-4812 D Normal IZ! Komplicerad 
Underskrift   1\. 

 

http://www.stockholm.se/bygglov
mailto:bengt.malmegard@malmegards.se
mailto:mikael@ried.se
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Information orri   ehandling av personuppgifter 
De personuppgift<* u lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Registreringen av personuppgifter görs för att på ett säkert och 
snabbt sätt kunna era dina ärenden. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL 
(1998:204). I vissa fall kan vi k  a att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformation eller 
kommuninvånarregister.  Du har alltid rätt att få information m vilka personuppgifter som stadsbyggnadsnämnden  har registrerat om 
dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i stadsbyggnadsnämndens register. 

 
April 2012 



 

 

 

 

D Nybyggnad 

 

Utvändig ändring 
Ändrad användning 

D Plank/mur D 
D Markförändringar   D Förråd, sophus och liknande 

 D TIiikommande bostad/lokal 

     

 Fönsterbyten 

Installation eller väsentlig ändring av: 

D Eldstad/rökkanal  Ventilation 

Brandskydd D Vatten och avlopp 

DHiss DFett- och oljeavskiljare

Planlösning D Bärande konstruktion 

 

D Beskrivning 
 

D Nybyggnadskarta 

Situationsplan 

D Markritning 

Fasadritning 

Sektionsritning 

Planritning 

 

D Konstruktionsritning 

D Förslag till kontrollplan 

Utlåtande från certifierad 
sakkunnig 

Fotografier 

 

D Teknisk beskrivning 

 

D Vatten och avlopp 

DAvvecklingsplan  krävs för tidsbegränsad åtgärd 

DFullmakt 

I 

 
Åtgärd * 

sid 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beskrivning av projektet 

 

Underskrift av sökande * Underskrift  av medsökande 
 
 
 
 
 
 
 

Bifogade handlingar * 
 

 

 

 

 

 

Viktig information och allmänna råd 
 
 

,._ 
8 
C: 

 

 
"C 

"C:' 

 

Planerad  byggstart,  ange datum*: 2014-04-28 

 
Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (en byggsanktionsavgift  av betydande  storlek kommer  att tas  ut enligt plan-  och  bygg- 
lagen (20 I 0:900), PBL 1 1 :51, ifall åtgärden påbörjas innan startbesked erhållits). Det är stadsbyggnadskontoret som beviljar lov och ger 
startbesked. Ditt ärende debiteras enligt fastställd taxa och faktureras efter att du fått ditt beslut. Taxan finns på stadens hemsida så du enkelt kan 
räkna ut hur mycket ditt ärende kommer att kosta. Eventuellt kan en planavgift tillkomma.    Notera att avgift även tas ut för ansökan som avvisas 
eller avslås. 
Sökande är betalnings-ansvarig. 

 
Enligt PBL 9:26 och 9:41 b är stadsbyggnadsnämnden skyldig att underrätta övriga fastighetsägare när en ansökan har inkommit och när beslut har 
beviljats. Om du som söker är delägare, bor i och äger huset tillsammans med din partner eller någon annan så blir handläggningen därmed 
smidigare om din partner står som medsökande. Om ni är många delägare finns möjligheten att utse en delägare som ombud för övriga delägare. 
Bifoga då en separat fullmakt. 

 
Alla ritningar ska lämnas in i 2 exemplar på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till A4. Om ritningarna är större än A3-format vill vi även ha  
en omgång ritningar nedminskade till A3-format. Ritningarna ska vara skalenliga och tydligt redovisa de delar som berörs av ansökan. Ritningarna ska 
förses med uppgifter som fastighetsbeteckning, skala, datum och uppgift om vad ansökan avser samt namn och kontaktuppgifter till den som 
upprättat ritningen. På planritningen (gärna möblerad) ska du även redovisa att tillgänglighetskraven  uppfylls (sovrum, toalett och kök ska ha de mått 
som krävs  för personer  med funktionsnedsättning). 

 
För alla åtgärder, oavsett komplexitet och omfattning krävs en  kontrollplan.  För  mindre  komplexa  ärenden  (såsom  fönsterbyten)  ska 
förslag på kontrollplan lämnas in tillsammans med din ansökan. För större projekt ska kontrollplan upprättas av kontrollansvarig inför det 
tekniska samrådet som föregår beslut om startbesked. Information om och exempel på kontrollplaner finns på vår hemsida. 

 
Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till byggherren och vara certifierad med särskild behörighet. Du som söker bygglov för ex 
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Bengt Malmegård 
Box 1332 
111 83 Stockholm 

 
 

Beslut att bevilja bygglov för ändrad 
användning av del av byggnad 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt 
samråd hållits och startbesked lämnats. 

 

Fastighet: Apollo 1, Skeppsbron 26, Gamla Stan 
Bygglovsökande: Bengt Malmegård 
Byggherre: Bengt Malmegårds Fastighets AB 
Kontrollansvarig: Janeric Påsse 

DNR 2014-04505-575 
1 (4) 

 

Beslutet omfattar: Ändrad användning av kontor i källare och del av 
entréplan från eventlokaler till vandrarhem/hostel, 
275 kvm. 

 

Ansökan var komplett: 2014-04-17 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§, PBL. 

 
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. KA är certifierad med 
behörighet K. 

 
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. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ritningar 4 st. inkom 2014-03-14 
Utlåtande om tillgänglighet inkom 2014-04-17 

 

Handläggare 
Charlotte Rydahl 

 

Beslutsdatum 
2014-05-02 

 

För Stockholms stadsbyggnadsnämnd inom gällande delegationsordning 
 



 

Charlotte Rydahl 
Beslutsfattare 

 
Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 
Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170. 
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se 

mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
http://www.stockholm.se/


 

 

 

STADSBYG GNADS 
KONTOR ET 
Box 8314 104 20 Stockholm 
Besöksadress : Fleminggatan 4 
Telefon: 08-508-26- 000 

CD Ansökan om 
bygglov 
rivningslov 
marklov 

 

FASTIGHET CD SÖKANDE CD ,: 

Fastighetsbeteckning 
ÖVERKIKAREN  19 

Företag 
Flintyxan  Kapitalförvaltning KB 

Organisationsnr/Personnr 
969674-0555 

Fastighetsadress 

GULDGRÄND 5 
Namn (förnamn, efternamn)    ' 

Magnus Brandt 
Telefon (dagtid) 

08-7176565 
Stadsdel 

SÖDERMALM 
Adress I Postadress 
Box 92132 120 08 Stockholm 

Byggnadsadress  (om annan än ovan) I Byggn nr E-postadress 

magnus@byraassista:µs.se 
Faxnummer 
08-7179194 

* Fakturering till annan än sökande godtas endast 
om fullmakt inges. 

SÖKANDENS faktureringsadress  (om annan än ovan).  Fullmakt krävs *   I ev. Kundnr 

Kontaktperson , namn 

Stefan Rydin 
Telefon (dagtid) 

08 54587900 

ANSÖKAN AVSER CD 
 

 

 

 

:  ) 

 

BYGGNADENS/ANLÄGGNINGENS  ANVÄNDNING  CD 

Flerbostadshus DFriliggande enbostadshus DÖvriga en- och tvåbostadshus [gj Affärshus/kontorshus DIndustribyggnad 

nUthus, garage o dyl [8J Annan byggnad   Hotell enl. detaljplan DAnläggning 

 

ÅTGÄRDENS ART (Areauppgifter) CD * Ange  brutto- + öppenarea ** Ange  berörd  area 

n Nybyggnad . *  [gjTillbyggnad * [8J Utvändig ändring [8J Ändrad användning , hotell * 
nInredande av ytterligare bostad/lokal för hände!, hantverk,' industri **· D Annan åtgärd nämligen 

 

BESKRIVNING AV PROJEKTET CD 
Ändrad användning från kontor till den av detaljplanen bestämd 
användning, hotell, ny utrymmningstrappa på gården samt ny hiss på 
gården 
Se bifogad beskrivning  av projektet samt antikvarisk konsekvensanalys.  
PGA av kulturhistoriskt värde så är utrymmningstrappa samt hiss placerade 
på  gården, vilket  är en mindre  avikelse  från detaljplanen. 

Arkitekt 

Stefan Rydin 
Företag 

Koncept utformning  i stockholm 
Telefon (dagtid) 

0854587900 
 rax 

0854587920 
Fasadmaterial  och färg 

Högtryckslaminat,  grå 
ITakrnaterial och färg 
Plåt, svart 

Byte av fönster 

Fönstertyp : 

0Ja Nej 

BIFOGADE HANDLINGAR CD 0 BYGGANMÄLAN  HARINLÄMNATS 

   Situationsplan     D Nybyggnadskarta  [gj Fasadritning 1:8:J Planritning -   [gj Sektion D Färg PM 1:8:J Foton   12]Antikvariskt PM  

  

 
 

 
 
     

X] Bygglov · .[gj Förhandsbesked om bygglov D Bygglov för tillfällig åtgärd, under tiden 

nRivningslov :  ,DMarklov D 
 



 

UNDERSKRIFT AV SÖKANDE CD (Sökanden är ansvarig för att avgiften betalas, se anvisningar på sid  2) 

 

Nov 2005 (W97) Anvisningar för blankettens ifyllande - se sid 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Magnus Brandt 

  CD (endast för mindre ärenden som förråd, 

BYGGANMÄLAN   D carport, kolonistuga, mast, mur, plank) 

  Byggherre tillika kvalitetsansvarig 

Namn 

 Om annan kvalitetsansvarig anmäls, ska detta göras på speciell blankett 
För andra ärenden skall bygganmälan göras på separat blankett 

 



 

 

Stadsbyggnadskontoret 
,s,TA\J 

 
 

Stockholm 20150311 
 
 
 
 

Kort beskrivning av projektet 
 

Fastigheten på Drottningholmsvägen 78 är tomställd på 
hyresgäster och är i stort behov av renovering av stammar, 
elledningar och fasader mm som är från byggnadsåret 1930. 

 
Isamband med ombyggnad vill vi ändra användning till 
lägenhetshotell för kortare och längre boende. 

 
Inga lägenheter kommer att ändra storlek och huset kommer 
varsamt renoveras för att behålla sin tidstypiska stil. 

 
Vid ett positivt beslut kommer vi att kompletta 
bygglovshandlingar  och lämna in för nytt bygglov. 
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14.1.1.2 Venancio 
Becedas Soledad Fastighets 
AB Tel. 070 576 66 66 
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14.1.1.2.1.1.1 STADSBYGGNADSKONTORET 
BYGGLOVSAVDELNINGEN DNR 2012-01230-579 

Marianne Kjellander SID 1 (1) 

Tfn 08-508 276 11 2012-02-24 
 

 

Odon Fastighetsförvaltning AB 
Lennart Albinsson 
Odonstigen 7 
165 74 HÄSSELBY 

 
 

Fastighet:  Snasahögarna 3 
Adress: Tranebergsplan 8 
Stadsdel: Traneberg 

 
 
 
 
 

Ärendet avser 
Ändrad  användning  till  lägenhetshotell, förfrågan 

Förfrågan om ändrad användning från bostäder och lokal för pizzeria till 
lägenhetshotell i fastigheten Snasahögarna 3, Traneberg inkom 2011-01-24. 
För fastigheten gäller detaljplan 1637A från 1935. Enligt detaljplanen § 1 får byggnad 
uppföras för bostadsändamål. Byggnadsnämnden äger dock rätt att medgiva 
inredning av garage samt lokaler för handel och hantverk. 

 
Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster 
för allmänheten t.ex. butiker, bank, post, restaurang. Hotell, både vanligt hotell och 
lägenhetshotell ingår inte i begreppet handel. 
Till bostäder räknas boende med varaktig karaktär samt bostadskomplement av olika 
slag. Bostadskomplement kan vara t.ex. tvättstuga, cykelförråd, soprum, garage för de 
boende. Till bostäder räknas inte hotell. 

 
Det föreslagna användningssättet, lägenhetshotell, strider mot gällande 

detaljplan. Med vänlig hälsning 

 
Marianne Kjellander 
Handläggare 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vid korrespondens ange alltid fastighetsbeteckning och diarienummer (dnr). 

 
Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 
Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170. 
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se 

mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
http://www.stockholm.se/
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Stadsbyggnadskontoret 
Bygglovsavdelningen Dnr 2015-12701 
Emelie Thorleif Sida 1 (2) 
Telefon +46 08-508 27 523 2015-07-28 

 

 

 

Fastighetsfören Rörstrandsgatan 11 
Upa 
Båtsmanskroken 36 
129 40 Hägersten 

 
 

Fastighet: Terrakottan 11 
Adress: Rörstrandsgatan 11 
Stadsdel: Vasastaden 

 

En tillsynsanmälan har getts in avseende olovlig 
ändrad användning 

 

Tillsynsanmälans innehåll 
En anmälan från Tage Sjöberg med bifogad bygglovsansökan har 
inkommit till stadsbyggnadskontoret den 27 april 2015. Anmälan 
gäller att åtta lägenheter har gjorts om till lägenhetshotell och den 
bifogade bygglovsansökan för Terrakottan 11 avser att befintlig 
vind görs om till bostäder. Anmälan har registrerats som en 
tillsynsanmälan och kommer att utredas av 
stadsbyggnadskontoret. 

 
 

Gällande bestämmelser 
Enligt 9 kap. 2 § 3 punkten a plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
krävs det bygglov för att väsentligen ändra en byggnad för ett 
annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. 

 
Stockholms stad har satt upp riktlinjer som gäller för att ändra 
bostad till hotell. Om hotellet består av färre än fem rum/nio 
platser, krävs inte bygglov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadsbyggnadskontoret 

 

Fleminggatan 4 
Box 8314 
104 20 Stockholm 
Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se 

mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se


 

Fortsatt 
handläggning 
Ni ges härmed tillfälle att 
bemöta tillsynsanmälan 
och komma in med en 
förklaring. Av 
förklaringen ska framgå 
om lägenheter har gjorts 
om till hotell, hur många 
rum/platser det i så fall 
gäller, och var och när i 
månad och år det har 
utförts. Bifoga 
fotografier/ritningar till 
svaret. Svaret bör vara 
skriftligt och ska senast 
den 18 augusti 2015 ha 
inkommit till 
stadsbyggnadskontoret 
via post- eller e-post. 
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Dnr 2015-12701 
Sida 2 (2) 

 

Stadsbyggnadskontoret kan komma att göra ett tillsynsbesök på 
fastigheten. Du kommer att underrättas om den fortsatta 
hanteringen av ärendet. 

 
 

Allmän information om handläggning  av  tillsynsärenden  
En av stadsbyggnadskontorets uppgifter är att för 
stadsbyggnadsnämndens räkning utreda om överträdelser har 
skett av bestämmelser som meddelats med stöd av plan- och 
bygglagen. Om något gjorts som innebär en överträdelse finns 
följande alternativ: 

 
- Lov/startbesked i efterhand. Det kan finnas möjlighet att ge 

lov/startbesked i efterhand. Lov/startbesked i efterhand är 
förknippat med byggsanktionsavgifter, dvs. en avgift tas ut 
för att ha utfört en åtgärd utan lov. 

- Frivillig rättelse. Du tar bort det som gjorts utan lov eller 
rättar det som innebär en överträdelse. Ärendet avslutas. 

- Byggsanktionsavgift och/eller föreläggande. Om du inte 
frivilligt tar bort det som olovligt utförts och lov/startbesked 
inte kan ges kan stadsbyggnadsnämnden besluta om 
byggsanktionsavgift och att du måste riva inom viss tid. Gör 
du inte det måste du betala en straffavgift 
(byggsanktionsavgift och/eller vitesbelopp). 

 
 

Förenklad delgivning 
När beslutet är fattat skickar vi det till er med brev eller e-post. 
Om beslutet går er emot kommer vi att delge er genom förenklad 
delgivning. Om vi använder förenklad delgivning, skickar vi 
beslutet tillsammans med ett följebrev. Efter ett par dagar skickar 
vi ytterligare ett brev, för att försäkra oss om att ni har fått 
beslutet. Ni behöver inte svara på något av breven. Ni anses ha 
fått information om beslutet (blivit delgiven), två veckor efter att 
det första brevet skickades. Om ni bara har fått det andra brevet, 
hör av er till oss så skickar vi beslutet på nytt. 

 
 

Med vänlig hälsning 
 

Emelie Thorleif 
Jurist 

 
 
 



 

Kopia på denna skrivelse skickas till: Tage Sjöberg, Birkagatan 7, 113 
36 Stockholm 
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FÖRESKRIFTER RIVNING: 
• BYGGDELAR OCH INREDNING I  RÖD 

0A5.(5,1G 5,96. 

• ALL RIVNING OCH HÅLTAGNING I BÄRANDE 
KONSTRUKTIONER, BJÄLKLAG OCH I T81GA  
BYGGD(LA5  (A5.,9(T  2CH 3(LA5(1) 6.ALL 
29,LL.25L,G(1 KONTROLLERAS OCH 
SÄKERSTÄLLAS AV KONSTRUKTÖR  INNAN 
RIVNINGSARBETE 

PÅBÖRJAS. 

• ELINSTALLATIONER RIVS, FÖRUTOM 
MATARLEDNINGAR. ÅTGÄRD SKALL 
29,LL.25L,G(1 .21T52LL(5A6 2CH 
SÄKERSTÄLLAS AV ELKONSULT INNAN 
RIVNINGSARBETE  PÅBÖRJAS. 

 

• INSTALLATIONER OCH AGGREGAT FÖR 
L8)TB(HA1DL,1G , B(). L2.AL(5 5,96. ÅTGÄRD 
SKALL OVILLKORLIGEN KONTROLLERAS OCH 
SÄKERSTÄLLAS AV 9(1T.2168LT ,11A1 
5,91,1G6A5B(T( PÅBÖRJAS. 

• RADIATORER RIVS. (NYA LÄGENHETER FÅR 
VATTENBUREN GOLVVÄRME.) ÅTGÄRD SKALL 
OVILLKORLIGEN KONTROLLERAS OCH 
SÄKERSTÄLLAS AV 96-.2168LT ,11A1 
5,91,1G6A5B(T( PÅBÖRJAS. 

• 81D(5TA.  2CH  A.86T,.3LATT25  5,96. 
• GOLVBELÄGGNINGAR RIVS. EV  KAN 

.L,1.(5 , .9 B(9A5A6 620 81D(5LAG 
FÖR VÄRMEGOLV. UTREDS! 

 

• INREDNINGAR I PENTRY, BAR OCH  VÅTRUM 
5,96. 

• VÄGGBEKLÄDNADER I KAKEL OCH  MOSAIK 
5,96. 

• BRANDINKLÄDNAD I BRANDSÄKERHET KRING 
JÄRNBALKAR OCH PELARE I BV  OCH 
.9 (20BYGG1AD 1939) .21T52LL(5A6 
OCH SÄKERSTÄLLS AV  BRANDKONSULT. 

• EV TILLÄGGSISOLERING PÅ BEF. KALLA VÄGGAR 
KONTROLLERAS OM DEN ÄR I G2TT 6.,C. 2CH 
D8GL,G ALT(51AT,9T 5,96. 

• HÅLTAGNING FÖR NYA TEKNISKA 
INTSTALLATIONER VVS och EL I SAMRÅD 0(D   
5(63.   .2168LT. 
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T5A336T(1 
D(021T(5A6 (HY. 
återanvänd. vid ny 

entredörr) 

BRÖSTNING, FÖNSTER 
(2 Vt) R B,T A9 

BJÄLKLAGET (FÖR 
T5A336T(G)   5,96. 
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KÖK RIVS 
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BRÖSTNING, 
FÖNSTER o 

GALL(5   5,96. 

BRÖSTNING, 
FÖNSTER o 

GALL(5   5,96. 

BRÖSTNING, 
FÖNSTER o 

   GALL(5 5,96. 

 

)TX-D21 
5,96 

BRÖSTNING, 
FÖNSTER o 

GALL(5   5,96. 

BRÖSTNING, 
FÖNSTER o 

GALL(5   5,96. 

BRÖSTNING, 
FÖNSTER o 

GALL(5 5,96.    

2B6! NÄR BRÖSTNING MOT GÅRD RIVS, 
MÅSTE GÅRDENS TÄTSKIKT BEVARAS FÖR 
ATT SAMMANFOGAS MED NYTT TÄTSKIKT 
UNDER  TRÖSKLAR PÅ FÖNSTERDÖRRAR. 

2B6! NÄR BRÖSTNING MOT GÅRD RIVS, 
MÅSTE GÅRDENS TÄTSKIKT BEVARAS FÖR 
ATT SAMMANFOGAS MED NYTT TÄTSKIKT 
UNDER  TRÖSKLAR PÅ FÖNSTERDÖRRAR. 

 

 

 

 

 

FÖRESKRIFTER RIVNING: 
• BYGGDELAR OCH INREDNING I RÖD 

0A5.(5,1G 5,96. 

• ALL RIVNING OCH HÅLTAGNING I BÄRANDE 
KONSTRUKTIONER, BJÄLKLAG OCH I T81GA  
BYGGD(LA5  (A5.,9(T  2CH 3(LA5(1) 6.ALL 
29,LL.25L,G(1 KONTROLLERAS OCH SÄKERSTÄLLAS 
AV KONSTRUKTÖR INNAN RIVNINGSARBETE 
PÅBÖRJAS. 

• ELINSTALLATIONER RIVS, FÖRUTOM 
MATARLEDNINGAR. ÅTGÄRD SKALL 
29,LL.25L,G(1 .21T52LL(5A6 2CH 
SÄKERSTÄLLAS AV ELKONSULT INNAN 
RIVNINGSARBETE PÅBÖRJAS. 

 

 

• INSTALLATIONER OCH AGGREGAT FÖR 
L8)TB(HA1DL,1G , B(). L2.AL(5 5,96. ÅTGÄRD 
SKALL OVILLKORLIGEN KONTROLLERAS OCH 
SÄKERSTÄLLAS AV 9(1T.2168LT ,11A1 
5,91,1G6A5B(T( PÅBÖRJAS. 

• RADIATORER RIVS. (NYA LÄGENHETER FÅR 
VATTENBUREN GOLVVÄRME.) ÅTGÄRD SKALL 
OVILLKORLIGEN KONTROLLERAS OCH 
SÄKERSTÄLLAS AV 96-.2168LT ,11A1 
5,91,1G6A5B(T( PÅBÖRJAS. 

• 81D(5TA.  2CH  A.86T,.3LATT25 5,96. 
• GOLVBELÄGGNINGAR RIVS. EV KAN 

.L,1.(5 , .9 B(9A5A6 620 81D(5LAG 
FÖR VÄRMEGOLV. UTREDS! 

 

 

• INREDNINGAR I PENTRY, BAR OCH VÅTRUM 
5,96. 

• VÄGGBEKLÄDNADER I KAKEL OCH MOSAIK 
5,96. 

• BRANDINKLÄDNAD I BRANDSÄKERHET KRING 
JÄRNBALKAR OCH PELARE I BV OCH 
.9 (20BYGG1AD 1939) .21T52LL(5A6 
OCH SÄKERSTÄLLS AV BRANDKONSULT. 

• EV TILLÄGGSISOLERING PÅ BEF. KALLA VÄGGAR 
KONTROLLERAS OM DEN ÄR I G2TT 6.,C. 2CH 
D8GL,G ALT(51AT,9T 5,96. 

• HÅLTAGNING FÖR NYA TEKNISKA 
INTSTALLATIONER VVS och EL I SAMRÅD 0(D   
5(63.  .2168LT. 
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Bilaga 3: Intervjuunderlag 



 

 

14.1.1.2.1.1.2 Make Space - Åke Pettersson  150416 
 

-Vad är bakgrunden till din verksamhet? 
Jag har ett stort intresse av hemmiljö och bostäder. Min bakgrund inom digitala 
ledningsgrupper gör att jag är duktig på marknadsföring. I och med Make Space återvänder 
jag till det mer kreativa livet efter en idé med fastighetsutveckling. Jag började med att 
investera i ett projekt parallellt med mitt vanliga jobb. I det projektet byggde jag upp ett 
nätverk med arkitekt, hantverkare och konsulter. Projektet föll väl ut och jag bestämde mig 
att satsa på det på heltid. Byggde sedan om ytterligare en lägenhet där jag själv flyttade in. 

Varumärket Make Space har byggts upp bland annat tack vare att det funnits ett 
intresse från media, bland annat har Bo Bättre skrivit om det, SVT har även varit här. 

Generellt är målet att bygga om till bostäder i befintliga bostadsrättsföreningars 
lokaler i mark och/eller källarplan men är öppen för förslag vad gäller nya affärsidéer. 

 

-Vilka regelverk är viktigast att uppfylla i era projekt? 
Brand, tillgänglighet och ljus. 

För brand använder jag en brandkonsult och ibland får vi använda specialfönster som 
nödutgång. Vid ett tillfälle använde vi en fast monterat trappa som enbart hade som funktion 
att göra utrymningsvägen genom ett högt beläget fönster möjlig. Det har aldrig varit något 
bekymmer att uppfylla brandskyddskraven. För att uppfylla tillgänglighetskraven används 
ofta ramper och vid något tillfälle har vi öppnat upp ytterligare en ingång i fasaden. Kraven 
på dagsljus har gjort att det ibland blir en bi- yta om det inte kan klassas som bo-yta. 

 

-Har det hänt att ni fått avslag från kommunen i byglovet? 
Bygglovsansökan har alltid gått igenom. 

 

-Upplever ni att stadsbyggnadskontoret är positiva till er verksamhet? 
Upplever att de handlägger det som vilket ärende som helst utan något negativt 
bemötande. Det är mycket planering innan ett projekt och det är inte något 
besvärligt. 

 

-Anser du att regelverket begränsar utvecklingspotentialen? 
Generellt sett så är det ibland knepigt, en del regler är fördyrande. Regelförändringar kan 
förenkla men brukar inte vara något hinder. 

 

-Är alltid processen med bostadsrättsföreningen problemfri? 
Ibland är det rent juridiskt svårt att förvärva en yta från en förening till en juridisk person om 
föreningens stadgar motsätter sig detta. Det går att avtala bort det genom ett tillfälligt avtal 
om att Make Space säljer bostadsrätten till en privatperson. 



 

 

Vilka tekniska svårigheter eller problem har ni stött på i ert arbete? 
För att undvika kalla golv använder vi ibland golvvärme, i övrigt har vi inte stött på några 
större bekymmer. 



 

 

-Ungefär var ligger en vanlig utvecklingskostnad på uttryckt i andel av 
kvadratmeter? 
Vi köper ytorna för ca 20-30tkr per kvadratmeter men det pendlar mycket från fall till fall. Jag 
renoverar för åtminstone 20tkr per kvadratmeter och väljer att bygga ambitiöst och riktar in 
mig på en målgrupp som uppskattar design. 

 

-Gör du en värdering av försäljningspriset innan du går in i ett projekt? 
Svårt att prissätta innan, oftast är det längst ned i sutterängläge med mycket insyn, vilket 
såklart minskar målgruppen. 

 

-  Är det svårt att få projekten lönsamma? 
Inga problem att driva projekten lönsamma. 



 

 

Eva och Pål, SNAPP Arkitekter, Storgatan 22,  100516 
 

-Vad var bakgrunden till Heimdal-projektet? Vem initierade projektet? 
Bostadsrättsföreningen initierade projektet och slängde ut en förfrågan till närliggande 
arkitektkontor. I källaren i huset fanns en liten restaurang en trappa ner med en liten 
spiraltrappa. Utgångspunkten var att införliva dessa ytor i lägenheterna. Totalt rör det sig 
om 340kvm i bottenplan, exakt hur mkt det var i källaren vet jag ej. 

 

-Hur gjorde ni för att få ner mer dagsljus i källarytan? 
Vi ökade hålstorleken i bjälklaget där den befintliga trappan var. Satte även in glas i små 
luckor för att få ledljus och satte matt glas runt trappan. Målet var att få ner ljusföringen i 
källarplanet. Valde tunnare räcken än standard. BRFen uppskattade mycket att de fick ner 
ljus i källarutrymmena. 

 

-Var ni i kontakt med bygglovshandläggaren angående ljusinsläppen eller 
tillgänglighetskraven? 
Det var inga diskussioner om ljus och tillgänglighetskraven, kommunen kommenterade att de 
hade öppnat upp bjälklaget. I den ena lokalen, innan de höjde golvet, var de tvungen att ha 
en trapphiss. Nivån på gården med trappsteg var diskussion om, vilket gjorde att man 
utjämnade trappan. 

 

Vilka tekniska svårigheter, typ fukt etc fanns det i projektet? 
Vi använde speciella konsulter som ser över sådant, men det ingick i projekteringen. 

 

-Har ni sett en ökning av fastighetsutveckling av källare? 
Eva: Absolut, alla vill använda alla ytor till någonting. 

Den privata marknaden har varit föregångare här. Man vill använda alla ytor i källarna om det 
går. Det har blivit vanligt med relaxrum, filmstudios etc. 

Livsmönstret har ändrats och äganderätter har varit förefångar och nu fortsätter 
fastighetsägarna till hyreshus. Plus att i staden, så fort man har fjärrvärmeanläggningar, så 
har många ytor frigjorts på grund utav att gamla oljepannor och liknande har bytts ut. 
Förrådskraven har även minskat. 

 

-Har ni haft liknande projekt med bostadsytor under markplan? 
Eva: Ja på Lidingö vid Larsberg. Här sprängde man mycket och ska man ändå spränga, gräva 
och installera isodrän så kan man ändå sätta in fönster och faktiskt använda utrymmen 
under markplan 

 



 

-Hur skulle projektet finansieras och vad gjorde att det inte blev av med 
källarytorna? 
Det blev inget på grund utav föreningen hade en begränsad budget och det fanns en oro för det 
tekniska bitarna. Bland annat fanns det markradon i marken under huset. En gavel som 
vetter mot enkelhuset hade en viss fuktindikation. 

 

-Vilka generella möjligheter finns det för att få ner dagsljus i källarplan? 



 

 

Lanterninen som släpper in ljus från ovan. Man kan gräva ut för att sänka marknivån 
och därefter sätta in fönster i fasaden. 

 

Vad har ni för generell syn på ämnet fastighetsutveckling av källare? 
Pål: Vårt jobb att se det som andra inte ser. Med stor sannolikheten hittar vi 
utvecklingsmöjligheter som andra inte ser. Man kan ganska tidigt avstyra en del idéer 
pga det kostar mkt att utveckla ytor under mark. 

Det är också här vi skapar ett värde, den bedömningen vi gör kräver rätt stor kreativitet. 

 

Eva: Vi vänder och vrider på alla möjligheter och försöker hitta de bästa lösningarna, många 
instanser som ska med; lagstiftningen är en, tekniska är en annan. Vi samlar ihop denna 
information för att göra någonting av det. Det är vårt jobb. 

När vi gjorde Heimdal så var det så att när vi kom dit att entréerna från gatan hade 
kommunen sagt nej till i den första förfrågan. Men när vände vi och vred på möjligheterna 
och när vi gjort det så accepterade kommunen det. Det visar lite på var makten ligger. Hade 
rätt mkt kontakt med bygglovsarkitekten efter att vi haft dessa diskussionerna. 
Arkitekternas roll är viktig. Jag upplevde att kommunen var mer villiga att acceptera det -
vårt förslag- reds anm. när vi verkligen hade utrett alla möjligheter att lösa bekymret. Bra 
bygglovshandlingar accepteras lättare och är lätta att förstå och visar att förslaget är 
genomarbetat. 

 

Vad är er syn på regelverkens uppgift? 
Eva: Man kommer aldrig längre än regelverket, men också i förhållande till hur överbelastade 
bygglovsarkitekterna är. Man införde ny Plan och bygglag men ändå har kommunen knappt 
tid att faktiskt behandla byggloven. De har istället blivit en sådan tråkig kontrollfunktion i 
sammanhanget. Jag tycker att diskussionerna med bygglovsarkitekterna handlas alldeles för 
lite om kvalitéer, istället handlar det om kontrollplaner etc. och andra “hårda fakta”. Min 
känsla är att bygglovshandläggarna är väldigt överbelastade. 

 

Vad är er syn på BBR? 
Pål: Tillgänglighetens är en jätteknepig grej vid ändring av byggnader. Vid nyproduktion så är 
det enkelt men vid ROT-projekt är det svårt. Man frågar sig om allting alltid ska vara 
tillgängligt till vilket pris som helst? De hårda kraven för tillgänglighet är ett av hindren för 
att kunna bygga riktigt billigt, ex för studenter, som ofta är villiga att kunna pruta på 
standard mm till förmån för att kunna få en överkomlig hyra samt möjlighet till boende på 
orten för deras utbildning. 

 

Tillägg: Pål arbetar som underkonsult åt SNAPP Arkitekter. 



 

 

Benny Skyttman, VD, Grappe vinkällare,  110516 
 

-Berätta lite om er verksamhet! 
Vinkällaren startades 1986 av Carl-Jan Granqvist efter att ha skrivit den första vinboken på 
svenska, vilket gav en avkastning och därmed möjlighet att öppna en vinkällare på 
Grevgatan 3. Själva idén kom från Carl-Jan som hade varit i New York och sett ett liknande 
upplägg. Där fanns tempererade utrymmen i en källare som användes för vinlagring. Carl-
Jan kände en ”skyldighet att ta hem idén till Sverige för de som inte vill dricka fostervatten”. 

 

1995 utvecklades verksamheten och byggdes ut till de lokaler där vi är idag. Vinkällaren har ca 
1200medlemmar med totalt ca 850 vinfack, flera medlemmar kan alltså dela på ett vinfack. 
Vinfacken hyrs ut årsvis till medlemmarna och utgör den primära inkomstkällan för oss. 
Som medlem kan man komma hit alla dagar i veckan förutom söndagar för att nyttja sitt 
vinförråd. Snittåldern på medlemmarna är 53 år och endast 19% är kvinnor. Medlemmarna 
utgörs främst av välbärgade människor men vi har även de som har enklare yrken och bor 
långt utanför stan. På plats finns alltid en sommelier som kan berätta och rekommendera vin 
till medlemmarna. Varje kväll finns ostbuffé uppdukat och även om vi inte är en restaurang 
så kan vi hämta mat från en catering-firma. 

 

Vinkällaren är ganska anonym på utsidan, vi har inga stora skyltar mot gatan vilket gör att det 
blir lite ”spännande”. Vi jobbar även mycket med att komma ihåg alla medlemmars namn för 
att få en mer personlig prägel på verksamheten. 

 

-Hur stora är era lokaler och hur använder ni de olika delarna? Hur mkt utgör 
lagringsutrymme? 
Total ca 500kvm i källarplan som ligger under två fastigheter, Grevgatan 3 och Grevgatan 5. 

 

-Hur ser ägarförhållandet ut för fastigheterna/källarlokalen? 
Den del som ligger under Grevgatan 5 är en bostadsrätt och ägs av vinkällaren. I föreningen på 
Grevgatan 5 är vi största andelsägare. Den del som tillhör Grevgatan 3 hyrs till en årskostnad 
på 427000kr och är ca 210kvm stor. 

 

-Vet ni ungefär hur mycket är bostadsrätten är värd? 
Har diskuterat värdering med fastighetsbyrån som varit här och försökt värdera det, då sa de 
en summa på 10 000 000kr men beror helt beroende på vem som är köpare. 

 

-Finns det något särskilt som gör att dessa lokaler är särskilt bra för just vinlagring 
och vinprovning tycker Ni? 
Lagringsmöjligheterna utan dagsljus och är lätta att ha kylsystem i, värmen stiger ju. 



 

 

-Har ni haft bekymmer med fukt eller andra bekymmer som härstammar pga 
lokalerna är under markplan? 
Nej inga större bekymmer. Jag har fått höra att 2005-2006 ungefär hade man 



 

 

bekymmer med att innergården höll på att sjunka. Det berodde eventuellt på vår 
verksamhet, åtminstone skyllde man på det. Då stod Grappe för kostanden, ca 500 000kr 
för att återställa innergården. 

 

Har inte haft några större bekymmer med fukt, ibland besiktigar lägenheterna ovans 
rörledningar. Någon gång var det en vattenläcka i en lägenhet ovanför och då rann det ner 
vatten men det var inget större bekymmer i sig. Har haft vissa bekymmer med råttor men 
efter sanering har det löst sig helt. 

 

-Har ni mekanisk ventilation här? 
Ja, vi fick installera det för inte så länge sedan. På en del ställen är fortfarande självdrag men 
bland borden finns ordentlig ventilation. Från-och tilluften är kopplade till ett aggregat på 
innergården vid ett gammalt trapphus. 

 

-Upplevs lokalerna som kalla? Hur är värmeförsörjningen ordnad? 
Vi har vissa bekymmer vintertid på grund utav självdrag vid fönstren. För uppvärmning har vi 
vattenburen golvvärme ansluten till husets uppvärmningssystem. Vi använder inga 
stadigvarande radiatorer, ibland har vi använt luftvärmare vintertid inne på kontoret. 

 

-Hur är det att arbeta i dessa lokaler, påverkas ni mkt utav att det saknas normala 
dagsljusförhållande? 
Vad jag vet är det inget bekymmer, har inte någon särskilt hög personalomsättning. Innan 
hade vi ett schema med avbräck i schemat för att få dagsljus men personalen ville inte ha 
det så då tog vi bort det. 

 

-Vad har du för tankar kring ämnet: fastighetsutveckling av källare? 
Att man får anpassa verksamheten efter lokalen. Exempelvis finns det ett mäklarkontor som 
delvis har lokaler i källaren här i närheten. 
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14.1.1.2.2 Intervju, Anders Reinberg bygglovshandläggare, Stadsbyggnadsnämnden, 
030516 

 

Vilka avsteg är normalt tillåtna för ljusinsläpp vid utveckling av källarlokal till 
bostad med begränsade eller inga möjligheter för fönster? 
10 % fönsterarea av golvarean är ett krav som är svårt att göra avsteg ifrån. Vissa avsteg 
kan man få göra, men inga större, ner till kanske 8 % eller så. Samtidigt måste fönstren 
vara välplacerade, inte uppe vid taket eller så. För långsiktigt boende krävs mer ljus än för 
olika korttidsboende. 

 

Vilka avsteg är vanligtvis tillåtna att göra från tillgänglighetskraven om det inte 
finns en rimlig möjlighet att uppfylla de? 
För långtidsbostad finns möjlighet att göra avsteg ifrån tillgänglighetskraven om det inte 
finns en rimlig möjlighet att ordna med det. Till exempel har det blivit vanligt att 
trapphissar installeras för att klara kravet på hiss. Detta kräver dock ett brett trapphus 
och ställer krav på befintlig hållfasthet i konstruktionen. 

 

Nivåskillnader inom bostäder finns det möjlighet att göra avsteg ifrån, oftast brukar det gå 
att ordna med ramper dock. Även här gäller rimlighetstanken, om sprängning krävs för 
att utjämna källargolv så är möjligheten till avsteg större. 

 

Vad är ett lägenhetshotell i kommunens ögon? 
I princip samma sak som ett boende. Standarden enligt BBR för bostad ska vara uppnådda 
och väldigt små avsteg kan få göras. 

 

Kommunen särskiljer mellan vad som är en tillfällig bostad och vad som är ett långsiktigt 
boende. Här kommer man in på vad som betraktas som ett 
hotell/vandrarhem/lägenhetshotell. 

 

Så om sökande inte har möjlighet att uppfylla kraven på långtidsboende så bör 
man välja hotell eller andra korttidsboendeformer? 
Uppfyller man inte kraven för långtidsboende så bör man ”välja” ett användningsområde 
som mer betraktas som hotell/vandrarhem. 

 

Så vad gör ett korttidsboende till ett korttidsboende? 
Vid en bedömning om “vad som är ett hotell/vandrarhem/lägenhetshotell/hostel” görs 
bedömningen främst ifrån de huvudsakliga element som utgör en bostad. Till exempel 
utgör ett stort arbetskök en tydlig sak på vad som utgör långtidsboende. Likaså är 



 2 

storleken viktig, ju större yta desto mer likt långtidsboende kommer bygglovet att 
bedömas som. Exakt för vad som är ett hotell och inte är en väldigt svår bedömning. 
Plockar man bort kök och ser till att det är ett litet utrymme så ökar chanserna att det kan 
klassas som hotell. Om man som fastighetsutvecklare eftersträvar långtidsuthyrningar, 
men inte fråga om traditionella hyresavtal, bör man således beakta andra 
användningsområden alternativt se korttidsboende som en möjlighet. 
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