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Enheten för kulturmiljö och bostad

 
 
Tillsyn av byggnadsminne enligt 3 kap 1,2, 9 och 14 §§ KML 
 
Län: Stockholms län 
_________________________________________________________________ 
Fastighet: Klippudden 29 
_________________________________________________________________ 
Populärnamn: Villa Klippudden 
_________________________________________________________________ 
Ägare: Brf Gripen 
_________________________________________________________________ 
Kommun: Lidingö 
_________________________________________________________________ 
Datum: 2022-09-09 
_________________________________________________________________ 
Närvarande vid tillsynen: 
Lotta Eriksson Kockum, Länsstyrelsen 
Heléne Hyrefelt Dahlström, Länsstyrelsen 
Suzanna Adamsdotter, bostadsrättsinnehavare (del av mötet) 
Ewa-Lena Blomster, Brf Gripen (del av mötet) 
Christopher Bailey, Brf Gripen (del av mötet) 
Peter Strömgren, Brf Gripen (del av mötet) 
 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen kan efter genomförd tillsyn av byggnadsminnet Villa Klippudden, 
fastigheten Klippudden 29 i Lidingö kommun, konstatera att fastighetsägaren Brf 
Gripen lever upp till de krav som ställs enligt kulturmiljölagen (1988:950), KML, 
vad gäller vård och underhåll av byggnaden. Länsstyrelsen kan dock konstatera att 
det skett åtgärder interiört i lägenheterna för vilka Länsstyrelsens tillstånd borde 
ha inhämtats. Länsstyrelsen rekommenderar därför bostadsrättsföreningen att 
tydligt informera såväl nuvarande som kommande lägenhetsinnehavare om 
byggnadsminnesskyddets omfattning och innebörd, exempelvis att Länsstyrelsen 
alltid ska kontaktas inför åtgärder på skyddade delar såsom planlösning och fast 
inredning. Länsstyrelsen avslutar med detta protokoll tillsynsärendet. 
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Byggnadsminnen 
KML 3 kap 1 § En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om 
byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller 
andra anläggningar. 
 

2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom 
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas 
samt i vilka avseenden den inte får ändras. 
Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område 
kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och 
karaktär inte förvanskas.  

 

KML 14 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett 
byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får ställa 
de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som 
föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den 
dokumentation som behövs. 

 
Beslutade skyddsbestämmelser för byggnadsminnet Villa Klippudden bifogas i 
separat bilaga.  
 
 
Bakgrund till tillsynsbesöket 
I början av juli 2022 uppmärksammade Länsstyrelsen att en lägenhet i Villa 
Klippudden låg ute till försäljning. Lägenheten belägen på plan 3 (enligt 
byggnadsminnesbeslutets planritningar) omfattas av skyddsbestämmelsernas 
punkt 2 vilket innebär att bland annat förändringar av rumsindelning och ingrepp i 
eller förändring av fast inredning kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Av 
mäklarannonsens bilder framgick bland annat att rum nr 306 delats av med 
glasväggar och att fast inredning i form av kakelugnar målats i gråmetallic. Vidare 
framgick av mäklarannonsen att lägenheten genomgått renoveringsarbeten 2015. 
Länsstyrelsen vände sig till ansvarig mäklare för en redogörelse för de 
genomförda renoveringsarbetena då något tillstånd inte sökts för dessa. Berörd 
lägenhetsinnehavare, Suzanna Adamsdotter, återkom till Länsstyrelsen och 
förklarade att de åtgärder som åsyftades i annonsen genomförts innan dess att hon 
köpte lägenheten i maj 2022. Länsstyrelsen har efter denna kontakt fått 
uppgifterna bekräftade av en tidigare boende i föreningen varför några eventuella 



  TILLSYNSPROTOKOLL 3(6) 

BILAGA 1  
 

 
 

   
    

 

anspråk på återställande inte längre är aktuella gentemot nuvarande 
bostadsrättsinnehavare.  
 
Iakttagelser vid tillsynsbesök 
 
Exteriör 
Byggnaden är väl underhållen exteriört. En del av de åtgärder som 
styrelsemedlemmar i Brf Gripen redogjorde för borde eventuellt ha 
tillståndsprövats av Länsstyrelsen. 
Vid besök i Suzanna Adamsdotters lägenhet framkom att upprepade problem med 
fuktinträngning på terrasser/balkong förekommit under de senaste åren. 
 
Lgh plan 3 
Rum 301: Hall 
Rummet har ljust gråmålade snickerier och mörkbetsat fiskbensparkett (ngt 
ljusare än i övriga rum). 
 
Rum 306: sovrum/tv-rum 
Rummet har ljust gråmålade snickerier, mörkbetsad fiskbensparkett samt 
kakelugn målad i silvermetallic. I rummets ena hörn har ett utrymme avgränsats 
med glasväggar fästade i skenor i golv och tak. 
 
Rum 307: vardagsrum 
Rummet har ljust gråmålade snickerier och mörkbetsat fiskbensparkett. Den 
öppna spis som fanns i rummet i samband med att Länsstyrelsen inventerade 
byggnaden inför byggnadsminnesförklaringen är borttagen, när detta skett är 
oklart (kanske redan innan byggnadsminnesförklaringen).  
 
Rum 308: sovrum 
Rummet har gråmålade snickerier, mörkbetsad fiskbensparkett samt kakelugn 
målad i silvermetallic. 
 
Lgh plan 1 och 2: 
Rum 101: Sovrum 
Rummet har ljust gråmålade snickerier och fiskbensparkett. 
Rummets tak har nyligen målats om med ursparningar kring de dekormålerier 
som finns i valvkapporna. Den öppna spisen är vitmålad med eldstadsplan av sten.  
 
Rum 210: Vardagsrum 
Rummet har ljust gråmålade snickerier och fiskbensparkett. På väggarna 
förekommer ursprungligt dekormåleri. 
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Rum 211: Kök 
Rummet har ljus gråmålade snickerier och parkett av ek. Trappräcke med stolpar 
och överliggare är mörkt brunbetsade. Öppen spis är vitmålad med detaljer av grå 
sten och modern eldstadplan av svart sten. På väggarna förekommer dekormåleri, 
delvis ursprungligt. 
 
Övriga uppgifter 
Vid tillsynsbesöket framkom att även en annan lägenhet belägen på plan 1 och 2 i 
byggnaden innehållande rum 207–209 (vilka omfattas av skyddsbestämmelsernas 
punkt 2) är till salu. Länsstyrelsen har efter tillsynsbesöket tagit del av 
mäklarannonsen där det av fotografierna framgår att alla snickerier inklusive 
synliga takbjälkar i de rum som omfattas av skyddsbestämmelserna är målade i vit 
kulör.  
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Exteriör 
 

 
 
 
Lgh plan 3 

 
  



  TILLSYNSPROTOKOLL 6(6) 

BILAGA 1  
 

 
 

   
    

 

Lgh plan 1 och 2 
 

 
 
Lgh plan 1 och 2 (mäklarbilder) 
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