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PM riktlinjer för komplementbyggnader på Pite-Rönnskär 

För det historiska fiskeläget Pite-Rönnskär gäller sedan 1996 områdesbestämmelser, med bl a 
förhöjd lovplikt för att skydda de kulturhistoriska värdena. För områdesbestämmelserna gäller 
”Lista över godtagbara material för Pite-Rönnskär” (1995-11-16) samt ”PM Riktlinjer för 
komplementbyggnader på Pite-Rönnskär” (1998-01-23). Bestämmelserna ses över inför 2012, 
men någon större lättnad är inte att vänta. 

Vad gäller idag? 
Q-området är strandskyddsbefriat. Fastigheter får inte styckas loss från allmänningen. Husen 
ska underhållas så att områdets karaktär inte förvanskas. Generellt rivningsförbud gäller. 
Nybyggnad, flytt av hus, ändrad användning (ex. förråd till gäststuga) och ändring av material 
och färg är lovpliktigt. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig. Ingen preskriptionstid finns. 
Om ovan nämnd lista används för val av färg och material behövs inget bygglov för 
renovering. 

Varje arrende har rätt till en stuga, en sjöbod/skötbod och ett utedass. En del arrenden har idag 
fler bodar, men bygglov kommer inte att beviljas för mer än detta. Detta med anledning av 
såväl VA-frågan som kulturvärdet. 

• Ingen privatisering av marken i form av staket eller gräsmatta får ske. 

• En (1) sjöbod/skötbod på 10m2 får uppföras om det saknas till arrendet och bygglov söks. 
Takvinkeln ska inte överstiga 14° och nockhöjden inte 3 meter. 

• En (1) toalett (utedass, separett) får uppföras om det saknas för arrendet, den är max 3 m2 och 
bygglov söks. Samordning av utedass har inte fungerat till belåtenhet där det prövats och därför 
ändrats till att lämplig placering av utedass ska prövas av stugägarföreningen i samråd med 
markägaren. 

• Placering av byggnad (nybyggnad eller flytt) ska samordnas av Stugägarföreningen, ansökas 
om hos bygg- och miljökontoret, som kontaktar byamännen i Kinnbäck för godkännande. 

Kort utdrag ur Lista över godtagbara material för Pite-Rönnskär: 

• Grund: Natursten eller putsad betonghålstensgrund. 

• Fasad: Stående locklistpanel. Färg: Falu rödfärg, detaljer i linoljefärg brutet med äkta 
jordpigment eller kromoxidgrönt. 

• Fönster: Träfönster med äkta spröjs. Fönsterbleck målas. Bevara originalfönster. 

• Ytterdörr: Bevara originaldörr. Kan ersättas med likvärdig, ej ädelträ. Ny dörr täckmålas. 

• Yttertak: Spåntak bevaras och underhålls. Sinuskorrugerad plåt, pannplåt eller tjärpapp 
(Undvik svarta tak i övrigt). TRP 20 kan användas. Vindskivor i trä, ej figursågade. 

• Brokvist: Enkla i trä med trätrappor. Snickarglädje, altaner och badtunnor är främmande inslag 
i området och undvikes. Skorstenar: bevaras. Kan kompletteras med internt rör. 
Ventilationshuvar ska undvikas. 

Bygg- och miljökontoret,  
Enar Nordvik 


















