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     2021-07-28 
 
 
Näktergalen 27 - Dnr 2021-07354-575 
 

Hej Joakim! 

Vi har per den 9 juli mottagit era synpunkter där SBK’s bedömning är att vår ansökan 
inte kan beviljas baserat på nuvarande underlag. Vi återkommer här med reviderat, 
kompletterande underlag och förtydliganden för nedanstående tre framförda 
bygglovsprövande punkter: 

1. Avskiljbarhet 
2. Tillgänglig entré - sophantering 
3. Ramp  

Dessutom kompletterande underlag för de två punkter som ligger utanför den 
egentliga bygglovsprövningen: 

         4. Brandutrymning 
         5. Kulturhistoriskt värde 

Framförd synpunkt 1 - Avskiljbarhet 

Vi har med hänsyn till punkt 4. Brandutrymning reviderat ritning 102C så att 
ursprungligt tänkt trappförlängning tillkommit så att två av varandra oberoende 
utgångar skapas. 

Lägenheternas storlekar, BOA är efter denna revidering: Lgh1 43,9 m2 (oförändrad) 
respektive Lgh2 41,9 m2. D.v.s. båda lägenheterna är mindre än 55 m2. 

I BBR 3:223 står följande: 

”Bostäder om högst 55 m2 – Bostäder med en BOA om högst 55 m2 ska utformas 
med hänsyn till sin storlek. I sådana bostäder är det dock tillräckligt att ANTINGEN 
rummet för sömn och vila ELLER rummet med inredning och utrustning för 
matlagning är avskiljbart. De behöver inte heller ha plats för en parsäng.” 

Enligt vår tolkning av ovanstående punkt så uppfyller båda lägenheterna detta krav. 

För lägenhet 2 så har tänkbar framtida vägg för avskiljbarhet för kök och matplats 
ritats in, ritning 102C. 

Framförda synpunkter 2 & 3 - Tillgänglig entré - sophantering/Ramp 

Stockholm Vatten och Avfall har i flera år, rättare sagt vi har alltid haft våra kärl 
placerade i existerande ramp och Varken Stockholm Vatten och Avfall eller Urbaser 
(som ansvarar för tömning av kärl) har haft några invändningar mot existerande 
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ramplutning. Vi bedömer själva att det fungerar mycket väl som vi nu har det. 
Befintlig höjdskillnad mellan entré och det nedre horisontella planet är 705 mm. Den 
existerande rampen har redovisats i plan och sektion på ritning 107A. På samma 
ritning har även mått på befintlig entrédörr redovisats (garageport) samt avstånd 2,84 
m mellan befintliga väggar. (Se även punkt 5. Kulturhistoriska värden, garageport) 

Det nya förslaget innebär att rampen förlängs och flackas ut så att lutningen blir 
1:11,8 (1:12) vilket underlättar för hanteringen av kärlen. Per Jamson, anlitad 
tillgänglighetskonsult förordar att vi anordnar ett horisontellt vilplan i anslutning till 
entrén och även installerar dörrautomatik. På ritning 102C så redovisas den nya 
rampens lutning och skraffering visar tilltänkt betongpågjutning av befintlig yta.  

Framförd synpunkt 4 - Brandutrymning 

Ritning 102C har reviderats och ursprungligt tänkt trappförlängning har tillkommit så 
att två av varandra oberoende utgångar skapas. 

Framförd synpunkt 5 - Kulturhistoriskt värde 
 
Vi har största respekt för vår byggnads kulturhistoriska värde och välkomnar 
remissvar från Stockholm Stadsmuseum. 

Vad som avses är främst en utökning av fönsterytor i källarplanet in mot gården för 
att möjliggöra ökat dagsljusinsläpp för att uppfylla Boverkets krav på dagsljusfaktor. 
Åtgärderna innebär mindre ljusbrunnar för två fönster, som behöver utökas i höjdled 
från karmyttermåttet 500 till 800 mm. Samt ett återställande av ursprungligt 
källarfönster (idag en stållucka) till höger om utgången till gården. Vi bifogar en före- 
och efterbild (fotomontage) för en bättre uppfattning om ljusbrunnens storlek och 
placering. Vi har kompletterat ritning 104B med förtydligande av ljusbrunn. Tanken är 
att placera ett lågt smidesräcke runt respektive ljusbrunn. 

Vi gör inget ingrepp i någon stensockeln då naturstenen som bilden visar är en 
beklädnadsgranit på cirka 10 cm på ömse sidor om fönsterna och som vi avser att på 
samma sätt beklä de tillkommande små ytor som tillkommer i samband med 
lusbrunnen. Källarmuren bakom den infällda granitbeklädnaden är tegel och utgör 
inget hinder till denna begränsade utökning av höjd.  

Annan yttre synbar förändring omfattar ett byte av nuvarande garageport, till en mer 
estetiskt tilltalande och säkerhetsklassad port med dörrautomatik. En port som 
utseendemässigt harmonierar bättre med fastighetens huvudentré, vilket får anses 
vara en direkt värdehöjande åtgärd för vår fastighet. Foto bifogas på nuvarande 
huvudentré och befintlig garageport samt fotomontage på tänkbart utseende på ny 
dubbeldörr. 
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Reviderade och nya handlingar - framgår av bifogad Handlingsförteckning 

Handlingsförteckning 2021-07-27 

Reviderade: 

02 Näktergalen 27 planlösning två lgh 102C  

04 Näktergalen 27 sektion ljusbrunn 104B  (visar ljusbrunn mått och även dränering) 

07 Daylight Visualizer Näktergalen 27 två lgh revC  

08 Intyg TIL Näktergalen BL-4  

09 Näktergalen 27 bef källare 107A  

Nya: 

10 Ljusbrunn före_efter 20210727  

11 Huvudentré_Entré cykelförråd 20210727  

12 Cykelförråd 20210727  

 
Vänligen bekräfta att alla 9 dokumenten (drygt 14 MB) kom fram. 
 
Med vänlig hälsning 
Paul Holmgren 
Styrelsen för brf Näktergalen 27 
 


