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Björkbackens äldreboende 

Riktlinjer för byggande nära vatten 

Syftet med riktlinjerna är att ny bebyggelse ska få en lämplig placering med hänsyn till risken för 

översvämningar. Riktlinjerna är ett underlag för hur kommunen ska bedöma lämplig grundläggningsnivå i 

samband med ansökningar om bygglov och handläggning av bygganmälan. Riktlinjerna gäller för områden 

utanför detaljplan samt områden med detaljplan, där lägsta grundläggningsnivå inte är reglerad.

Fastställda av byggnadsnämnden den 27 januari 2011 § 3 

Enligt plan- och bygglagen skall byggnader placeras på 

mark som är lämplig med hänsyn till risken för 

översvämning. 

Lägsta grundläggningsnivå 

Lägsta grundläggningsnivå för nya byggnader sätts till 

+ 2,0 meter normalvattennivå (se nästa sida). Nivån 

utgår vid kusten från nollnivån i höjdsystemet RH00 

och vid sjöar från den normalvattennivån som gäller 

för respektive sjö. 

Byggande lägre än +2,0 meter över 

normalvattennivån 

En lägre grundläggningsnivå än +2,0 meter kan 

accepteras om det vid lov ansökan finns en teknisk 

lösning som kan säkerställa byggnadens funktion vid 

höga vattennivåer. 

Byggherren ansvarar för att erforderliga 

undersökningar och beräkningar för att bedöma 

riskerna har utförts av en sakkunnig på området (t.ex. 

geotekniker eller konstruktör). Den sakkunnige ska 

intyga att projekteringen uppfyller vad som krävs för 

att klara höga vattennivåer. Byggherren ansvarar för 

att utförandet sedan sker enligt projekteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Birgitta Lundell 

 

Undantag 

 

I fråga om bygglov för komplementbyggnader som 

garage och uthus kan dessa ges en lägre 

grundläggningsnivå. Bedömning utifrån användning 

och föreslagen grundläggningsnivå görs med avseende 

på lämplighet för avsett ändamål. En mindre bastu/ 

sjöbod utan vatten och avlopp kan exempelvis 

placeras i nivå med brygga eller lägst 0,5 meter över 

normalvattennivån. 

 

 

 

  Bygga nära vatten           

http://www.tyreso.se/bygglov


2 (2) 

 

Råd för placering av byggnad på tomt 

- Ta först reda på ifall strandskydd gäller på platsen där  

du vill bygga. I så fall krävs dispens, vilket bara går att 

få när det finns särskilda skäl enligt miljöbalken.  

- Där det finns kommunalt vatten och avlopp kan 

grundläggningsnivån få betydelse för hur man löser 

avloppsfrågan. Kontakta VA och renhållningsverk på 

kommunen för information om anslutningspunkter 

och om vilka uppdämningsnivåer som gäller. 

- Tänk på att de tekniska förutsättningarna kan 

behövas redovisas redan inför bygglov om byggnaden 

har lägre grundläggningsnivå än + 2,0 meter. Det kan 

handla t.ex. om en geoteknisk undersökning 

Läs mer 

Byggnadsnämnden har antagit riktlinjer för byggande i 

Tyresö inom fler områden bl a för anpassning av 

byggnader till kuperad terräng och om bryggor och 

andra anordningar i vattnet.  

 

Servicecenter ger råd 

Tänk på att rätt uppgifter från början innebär snabbare 

handläggning! Du kan få råd och upplysningar om 

bland annat detaljplaner och bygglovsärenden från 

Servicecenter. Tel 08-5782 9100 eller 

servicecenter@tyreso.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bildarkivet 

 

Pilen visar var grundläggningsnivån ligger 

för hus med olika typ av grund 

 

 

 

 

Platta på mark 

 

 

 

 

Krypgrund 

 

 

 

 

Plintgrund 

Handlingar som krävs 

 

Vid ansökan om bygglov behövs 

 Ansökningsblankett – finns på hemsidan 
 

 Grundläggningsnivån ska redovisas 
 

 Övriga handlingar - se exempelritningar på 
kommunens webbplats, avdelningen om 
bygglov. 

 

Handlingar som krävs i samband med bygganmälan 

 Bygganmälan blankett finns på hemsidan 
 

 Geoteknisk undersökning av 
grundförhållandena för att säkerställa rätt 
schakt- och byggmetod 

 

 Övriga handlingar - se kommunens 
webbplats, informationen om bygganmälan 

Skicka in ansökan 

Tyresö Kommun 

Bygglovenheten 

135 58  Tyresö 


