
Information inför visning 

Jag vill härmed bekräfta din anmälan: 
Till lördagens visning har ca 35 sällskap anmält intresse vilket är mer än förväntat 

därför bör varje sällskap begränsas till 1-2 personer enligt direktiv från 

Mäklarsamfundet samt även undvika att åka om man känner sig sjuk.  

  

De som önskar kan även bese fastigheten utvändigt själva när så önskas för att i 

lugn och ro utan trängsel känna av fastighetens läge och känsla. 

 

Ställda frågor inför visningen 

• Finns vatten 

Ja, fastigheten är ansluten till en vattensamfällighet som har året runt 

vatten till anslutningspunkt. Aktuell fastighet har endast 

sommarvattenstandard. Länk https://bgvatten.xn--samfllighetsfrening-

jwb10b.net/) där mer info finns. 
• Finns detaljplan i området 

Ja, se mäklarens hemsida under bilaga. Byggrätt 80 kvm huvudbyggnad och gästhus 
20 kvm. Attefall samt friggebod 

• Gäller strandskydd 
Nej, enligt Norrtälje kommun finns inget strandskydd som gäller för fastigheten 

• mäklare ska sälja nedan fastighet och får många frågor gällande området som 
är betecknat som Friluftsbad i detaljplanen samt de bryggor som finns. Vilka 
rättigheter / möjligheter till nyttjande gäller för detta? 

Svar från kommunen: Möjligheter till nyttjande/rättigheter får ni fråga fastighetsägaren om 
(som äger marken där området ligger), då det inte omfattas av bestämmelser i plan- och 
bygglagen. 
Det jag kan svara på är området, enligt detaljplanen, är avsett för friluftsbad och samhörigt 
ändamål. 
Vad som innefattar ett friluftsbad finner du här: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/friluftsbad/. 

 

Friluftsbad - PBL 

kunskapsbanken - Boverket 
Det krävs bygglov för att anordna, flytta 

eller väsentligt ändra friluftsbad. Vad är ett 

friluftsbad? Det finns ingen definition av 

friluftsbad i plan- och bygglagstiftningen. 

Friluftsbad är inte heller definierat i TNC. 

Enligt Nationalencyklopedin, NE, är ett 

friluftsbad en offentlig badplats utomhus 

som naturlig strand eller simbassäng, 

vanligtvis med omklädningsrum med 

mera ... 

www.boverket.se 
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• Finns lediga båtplatser? 
För tillfället är de båtplatser som finns på närliggande bryggor uppbokade. För mer information 
rekommenderas kontakt med respektive bryggas hamnkapten för avstämning av tillgång. 
Eventuellt finns möjlighet att hyra båtplats.  

• Finns el draget till fastigheten? 

Nej ingen el finns på fastigheten. Intilligande fastighet har el. Vid anslutning 

kontakta elleverantören som kommer ut och ser tillgång i elcentral och 

lämnar finns tillgängligt på  

• Finns väg till fastigheten 

Nej, ingen väg finns till fastigheten, vid kontakt med kommunen finns väg 

inritat på detaljplan.  Om de som som bor längs en enskild väg 
vill bilda en vägsamfällighet ska det göras en förrättning för att reglera hur 
kostnader och ansvar ska fördelas mellan dem som använder vägen. Det är 
Lantmäteriet som gör förrättningen. Läs mer Enskilda vägar | Lantmäteriet 
(lantmateriet.se) 

 

Enskilda vägar | Lantmäteriet 

- Lantmateriet.se 
Med enskilda vägar menas de vägar som 

inte tas hand om av stat eller kommuner. 

Vägarna sköts istället till exempel av en 

samfällighetsförening eller enskilda 

markägare. Vi hjälper er med hur ni kan få 

rätt att använda och fördela kostnader för 

en enskild väg. 

www.lantmateriet.se 

• Kjell Johansson Fastighetsbyrå (kjfast.se) 

 

Kjell Johansson 

Fastighetsbyrå - kjfast.se 
Övrigt. Beskrivning: I kanten på 

Svartlögafjärden sydost om Norrtälje, 

strax intill Yxlan och Blidösund med öppna 

havet som granne i öster ligger Blidö.På 

grund av sitt läge med närheten till 

fastlandet har Blidö länge varit ett av 

Roslagens mest populära sommarparadis 

och sommargäster har funnits på ön 

sedan slutet av 1800-talet. 

kjfast.se 

•     
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Ni får gärna kontakta mig om ni har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

  

 
Johan Sällström 

Fastighetsmäklare 

0739-522 928 

johan.sallstrom@kjfast.se 

[www.kjfast.se]www.kjfast.se  

Kjell Johansson Fastighetsbyrå AB 

 

116 21 STOCKHOLM 

  

 

 
 


