SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2009-06-16

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Norrtälje-saien 2009-06-16 kl 15:15 -16:25

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef
Sara Heimersson, bitr bygg- och miljöchef
Ann-Christine Karisson, sekreterare

Utses att justera

Roland Larsson

Eva Öländer

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljökontoret 2009-06-04, kl 11:00

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 46 - 58
AnivChristine Karlssc

Ordförande
lats hlultin

^

Justerande
Roland Larsson

Eva Öländer
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bmn § 46
Val av justerare
Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen
den 24 juni 2009 kl. 111.00 på Bygg- och miljökontoret.
Eva Öländer (c) utses att justera § 54 tillsammans med vice ordförande Roland
Larsson (s)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
R E M I S S FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 09-10063.373

Remiss angående planerad vattenverksamhet for kabel i sjön Närdingen.
Remiss 2009-03-24
Lst:s dnr 535-2009-18077
Remissvar 2009-05-25
Bygg- och miljönämnden har getts möjlighet att, i enlighet med förordning om
vattenverksamhet 21 och 22 §§, yttra sig över anmälan om vattenverksamhet som
inlämnats av Vattenfall.
Verksamheten består i att lägga ner en elledning mellan Färjan och Stabby i sjön
Närdingen.
Bygg- och miljönämnden har ingen erinran mot aktuellt förslag om
vattenverksamhet.

Dm 09-10097.432

Remiss angående planerad vattenverksamhet på Rödlöga 1:7 i Blidö församling.
Remiss 2009-4-27
Lst:s dnr 535-2009-19301
Remissvar 2009-05-25
Vattenverksamheten består i anläggandet av en mindre badstrand.
Bygg- och miljönämnden har ingen erinran mot aktuell vattenverksamhet.

B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 08-1472

Tillstånd att bebygga Norrtälje Edsbro-Skenninge 1:3, inom Natura 2000området Kvicksalshagen-Igelsj ön.
Beslut 2009-05-26
Beteckn 5212-2009-24086
SE0110238
Länsstyrelsen lämnar med stöd av 7 kap 28b § miljöbaiken tillstånd till
byggnation enligt ansökan (uppförande av ett enbostadshus och
infiltrationsanläggning för ett hushåll), på ett område som ingår i Natura 2000området Kvicksalshagen-Igelsj ön (beteckn SE0110238) i Norrtälje kommun.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 08-1592

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnadsföretag på fastigheten
Lidö 1:3, tomt 20, Tyvön, i Vätö församling.
Beslut 2009-05-07
Beteckn 5211-08-95209
Tillägg 2009-05-12
Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 §
miljöbalken för uppförande av en komplementbyggnad om 10 m på Lidö 1:3,
tomt 20, på Tyvön, Norrtälje kommun i enlighet med bifogad situationsplan.
Som tomtplats enligt miljöbalken far den yta byggnaden upptar på marken tas i
anspråk.
Efter förfrågan från sökanden ändras komplementbyggnadens storlek från 10
kvm till 15 m . Länsstyrelsen bedömer att platsen redan är ianspråktagen och att
storleksökningen av komplementbyggnaden inte kommer att innebära några
inskränkningar i allemansrättslig mark.
2
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Dnr 06-2412

Överklagande av beslut gällande strandskyddsdispens avseende fastigheten
Ortala 17:3 i Väddö församling.
Beslut 2009-05-15
Beteckn 4032-07-31274
Bygg- och miljönämnden beslutade den 22 februari 2007 § 56
strandskyddsdispens för anläggande av biygga.
Beslutet överklagades av Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen har beslutat att undanröja det överklagade beslutet avseende
dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 miljöbalken inom
strandskyddsområde.
Länsstyrelsen finner inte att de särskilda skäl som redovisats i ärendet kan anses
som särskilda skäl för dispens. Inte heller är biyggan förenlig med en från allmän
synpunkt lämplig användning av området enligt hushållningsbestämmelserna 4
kapMB.

Dnr 05-1352

Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av uppförande av plank på
fastigheten Skolorna 6 i Norrtälje stad.
Beslut 2009-05-12
Beteckn 4032-07-77504
Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2005 § 485 att medge mindre
avvikelse från detaljplan vad avsåg placering av tillbyggnad och plank mindre än
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
4,5 meter från tomtgräns och att bevilja bygglov för tillbyggnad av
generationsbostad samt uppförande av plank.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som den 14 juni 2006 upphävde
byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsen bedömde att tillbyggnaden stred mot
gällande detaljplan.
Länsstyrelsens beslut Överklagades till Länsrätten. Länsrätten fann dock att den
avvikelse från detaljplan som bygglovet medförde kunde tillåtas och upphävde
länsstyrelsens beslut den 31 augusti samt återförvisade ärendet till länsstyrelsen
för fortsatt prövning.
Länsrättens avgörande har sedan överklagats till såväl Kammarrätt som
Regeringsrätt. Länsstyrelsen har att pröva om klagandens invändningar mot det
överklagade beslutet om bygglov innebär att hinder mot bygglov föreligger med
anledning av kraven i 3 kap PBL.
Länsstyrelsen konstaterar att den planerade tillbyggnaden kommer att medföra
konsekvenser som naturligen kan uppfattas som ölägenheter av klaganden.
Länsstyrelsen finner dock att dessa olägenheter inte kan få sådan tyngt att de är
att anse som betydande enligt 8 kap 2 § PBL, de utgör således inte hinder mot
tillbyggnaden. Länsstyrelsen finner också att den planerade tillbyggnaden
uppfyller kraven i 3kap 1 § PBL.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 08-795

Avslag på ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande
av byggnad på fastigheten Sundskär 1:26, Brännskär, i Rådmansö församling.
Beslut 2009-05-15
Beteckn 5211 -2008-68198

(,
Länsstyrelsen avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
uppförande av en byggnad, sjöbod, om 15 m på fastigheten Sundskär 1:26.
Länsstyrelsen finner nu, liksom tidigare, att fiske och jordbruksverksamheten inte
är av den omfattningen att den skulle vara befriad från krav på
strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § MB. Länsstyrelsen konstaterar vidare att
berörd del av fastigheten Brännskär är allemansrättsligt tillgänglig och att
föreslagen byggnad kan komma att avhålla allmänheten från att tillträda området.
2
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DELGIVNINGAR

B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 09-1534-4279

Tillstånd till transport av avfall
Beslut 2009-05-14
Beteckn 562-2009-23196
Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar Lohärads Råby Transport AB, org.nr
556639-2675 tillstånd till vägtransport av avfall enligt 26 § avfallsförordningen
(2001:1063) i den omfattning och på de villkor som anges i beslutet.
Tillståndet omfattar styckegods-, container- samt bulktransport av alla slag av
farligt avfall.
Tillståndet är giltigt till och med den 30 april 2014.

M E D D E L A N D E N FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 08-772

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Åkerö 3:7 i
Rådmansö församling (4032-09-2399)
Meddelande 2009-05-14
Beteckn 4032-09-32894
Bygg- och miljönämnden beslutade 2008-12-05 C 1729 bevilja förhandsbesked
för uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus.
Beslutet överklagades av Staffan Blomberg. Länsstyrelsen beslutade 2009-04-07
att inte ta upp överklagandet till prövning då Staffan Blomberg är fritidsboende
på ett sådant avstånd från och på ett sådant sätt i förhållande till fastigheten
Åkerö 3:7 och den avsedda byggnationen att beslutet om förhandsbesked inte
angår honom i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen.
Länsstyrelsens beslut den 7 april 2009 har överklagats i rätt tid av S. Blomberg
och handlingar har översänts till Länsrätten.
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DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSRÄTTEN
Dnr 07-247

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Alsvik 3:12 i Blidö
församling (1st 4032-07-67299, -67300, -70645, -87448)
Dom 2009-05-18
Mål nr 22652-07, 10764-08, rotel 555
Bygg- och miljönämnden beslutade 2007-06-20 § 180 bevilja bygglov för en
mast.
Beslutet Överklagades av ägare till Alsvik 3:31, 3:333 och 3:18.
Länsstyrelsen beslutade 2007-09-24 att avslå överklagandena.
Vattenfall Eldistribution överklagade nämndens beslut den 25 september 2007.
Länsstyrelsen beslutade den 16 april 2008 att undanröja bygg- och
miljönämndens beslut.
Länsstyrelsens beslut är överklagat till Länsrätten av 3G Infrastructure Service
AB.
Länsrätten har i Dom 2009-05-18 beslutat att avslå 3G Infrastructure Service
AB:s överklagande. Övriga överklaganden föranleder ingen åtgärd.
Länsrätten instämmer i länsstyrelsens bedömning att hinder med stöd av 3 kap
2 § PBL föreligger att bevilja bygglov.

Dnr 08-454

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende del av fastigheten Edeby 19:1
Väddö församling (Lst dnr 4032-0-98485)
Beslut 2009-05-28
Mål nr 5393-09, rotel 227
Bygg- och miljönämnden beviljade 2008-10-30 § 262 förhandsbesked för
uppförande av tre enbostadshus alt. fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till
Edeby 5:69 (Gamba) till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens
beslut överklagades till Länsrätten.
I en skrivelse som kom in till Länsrätten den 27 maj 2009 återkallar Gamba sitt
överklagande. Länsrätten avskriver målet från vidare handläggning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2009-06-16

6 (21)

bmn § 47
DELGIVNINGAR
Y T T R A N D E T I L L LÄNSRÄTTEN
Dm* 07-528

Överklagande av beslut avseende fastigheten Tjockö 1:28
Föreläggande 2009-04-21
Mål nr 15291-08, rotel 225
Delegationsbeslut/svar 2009-05-26
Bygg- och miljönämnden beviljade 2008-01-10 § 21 bygglov för uppförande av
mast och två teknikbodar.
Beslutet Överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandena.
Länsstyrelsens beslut är överklagat till länsrätten.
Länsrätten har begärt Bygg- och miljönämndens yttrande över innehåll i handling
benämnd aktiblaga 1.
Bygg- och miljönämnden har beslutat att vidhålla tidigare ställningstagande och
föreslår att överklagandet lämnas utan avseende.

Y T T R A N D E T I L L NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 07-413

Överklagande av beslut avseende fastigheten Västerkulla 1:16 i Häverö
församling.
Underrättelse 2009-04-20
Mål nr M 1729-09, enhet 3
Delegationsbeslut/svar 2009-05-26
Bygg- och miljönämnden har getts tillfälle att yttra sig över handlingar avseende
inkommet överklagande av länsstyrelsens beslut 2009-02-04.
Bygg- och miljönämnden har, efter att ha tagit del av innehållet, beslutat att inte
avge något yttrande i ärendet.

B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 07-480

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende Rödlöga 1:62 i Blidö församling.
(Lst:s beteckn 5211-07-81283)
Dom 2009-05-28
Mål nr M 4504-08
Länsstyrelsen beslutade den 13 juni 2008 att avslå dispens från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 § miljöbalken för uppförande av ett
enbostadshus om 60 m på Rödlöga 1:62.
Beslutet överklagades till Miljödomstolen som avslår överklagandet enligt beslut
2009-05-28.
2
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DELGIVNINGAR
UNDERRÄTTELSE FRÅN NACKA TINGSRÄTT
Dm-05-1926

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 5 mars 2008 angående
strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Mulnas 1:2 i Björkö-Arholma
församling.
Underrättelse 2009-05-29
Mål nr 1971-08, enhet 4
Miljödomstolen har kallat Bygg- och miljönämnden till syn den 3 juni 2009.
kl 10.30.
Denna syn har ställts in. Överklagandet är återkallat.

(
B E S L U T FRÅN KAMMARRÄTTEN
Dnr 03-284

Överklagande av Länsrättens dom den 18 mars 2009 avseende fastigheten Harg
S:9 i Vätö församling (mål nr 23782-07)
Protokoll 2009-05-18
Mål nr 3013-09
Bygg- och miljönämnden beviljade 2003-10-29 D1200 bygglovförtillbyggnad
av brygga för småbåtshamn.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut.
Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut överklagades till länsrätten
som avslog Överklagandet.
Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står
därför fast.

i

i
Dm- 07-994

Överklagande av Länsrättens dom den 11 februari 2009 avseende fastigheten
Klemensboda 15:3 i Frötuna församling (mål nr 4607-08)
Protokoll 2009-05-05
Mål nr 2936-09
Bygg- och miljönämnden beslutade 2007-10-22 § 241 att bevilja bygglov för
uppförande av ett fritidshus.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog Överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten som i sin tur avslog
överklagandet.

Justerare

Utdragsb estyrkande
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DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN KAMMARRÄTTEN forts...
Länsrättens dom har Överklagats till Kammarrätten med begäran om
prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står
därför fast.

Dnr 07-2248

Överklagande av Länsrättens dom den 6 mars 2009 avseende fastigheten Släden
12 i Norrtälje stad (mål nr 1837-0).
Protokoll 2009-05-12
Mål nr 2497-09
Bygg- och miljönämnden beslutade 2007-11-23 D 1716 bevilja ändring i bygglov
för uppförande av carport/förråd till två byggnader.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 2008-12-15 beslutade att upphäva
det överklagade beslutet.
Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten som avslog
överklagandet.
Länsrättens dom har överklagats till Kammarrätten med begäran om
prö vningsti llstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står
därför fast.

B E S L U T FRÅN REGERINGSRÄTTEN
Dm- 05-704

Överklagande av Kammarrättens beslut avseende fastigheten Örtugen 4 i
Norrtälje stad. (Mål nr 2830-08) - fråga om prövningstillstånd.
Protokoll 2009-05-11
Mål nr 75-09 avd I
Byggnadsnämnden beviljade 2005-08-25 § 507 bygglov för ett flerbostadshus.
Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten som inte gjorde någon annan
bedömning än länsstyrelsen och avslog Överklagandet.
Kammarrätten, som endast kan pröva det överklagade beslutet om bygglov,
meddelade inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
Kammarrättens beslut den 15 december 2008 är överklagat till Regeringsrätten
med fråga om prövningstillstånd.
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står
därmed fast.
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DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dnr 09-10114.245

Avstyckning från Bro Prästgård 1:36 samt anslutning enligt 42a §
anläggningslagen inom Roslasgsbro församling.
Godkännande av föirättning AB09422
Ovan angivna förrättning har avslutats den 8 maj 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
12 maj 2009.

i

Dnr 09-10125.245

Fastighetsreglering berörande Riala-Eneby 1:53 och 1:12 i Riala församling.
Godkännande av förrättning AB082297
Ovan angivna förrättning har avslutats den 15 maj 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
26 maj 2009.

Y T T R A N D E I FASTIGHETSREGLERINGSÄRENDE
Dm-07-10191.245

Begäran om byggnadsnämndens yttrande i fastighetsreglerings ärende avseende
fastigheterna Västra Edsvik 2:13 och 2:15 i Björkö-Arholma församling på
grund av ändrad användning.
Skrivelse 2007-08-09,
Delegationsbeslut/svar 2009-05-25
Fastigheterna slutade att användas som barnkoloni 1999. Genom Stockholms
stads försäljning av fastigheterna, skatteverkets omtaxering av fastigheterna till
lantbruksfastighet och att barnkolonins olika verksamheter idag inte finns i
samma ägares hand har verksamheten på fastigheterna ändrats långt innan denna
ansökan om fastighetsreglering inkom till lantmäterimyndigheten.
Fastigheterna används idag för ändamålen lantbruk och fritidsbostad. Dagens
fastighetsindelning är dock inte ändamålsenlig.
Fastighetsägarna önskar att nämnden kan godkänna fastigheternas nuvarande
användning för jordbruk- och bostadsändamål och låta lantmäterimyndigheten gå
vidare i aktuell fastighetsregleringsärende.
Bygg- och miljönämnden tillstyrker föreslagna åtgärder och erinrar sökanden om
att byte av användningssätt är bygglovpliktig åtgärd.
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN K U L T U R - O C H F R I T I D S K O N T O R E T
Dnr 09-10080.800

Remiss från Kultur- och fritidskontoret - förslag till Kulturvision för Norrtälje
kommun.
Remiss 2009-04-15
Delegationsbeslut/svar 2009-05-25
Kultur- och fritidskontorets chef har fatt i uppdrag att utarbeta ett förslag till
Kulturvision.
Bygg- och miljönämnden har getts möjlighet att komma in med synpunkter.
Bygg- och miljökontoret har beslutat att avstå från att yttra sig. Yttrande kommer
att hanteras av respektive partigrupp.

R E M I S S FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N
Dnr 09-10031.214
Dm-2009-478-214

Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling utställning enligt PBL 5 kap 23 §.
Remiss 2009-02-12
Ks 07-42
Delegationsbeslut 2009-05-19
Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras:
- båda vattentäkterna som borrats inom planområde bör nyttjas för
dricksvattenförsörjningen för att jämna ut vattenuttaget och därmed minska
risken för saltvatteninträngning.
- vattensnål teknik bör installeras inom planområdet för att klara en långsiktigt
hållbar vattenförsörjning.

Dnr 09-1025.214
Dm-2009-364-214

Detaljplan för Bromskärs hamn, OxhalsÖ 1:125 i Blidö församling samråd enligt PBL 5 kap 20 §.
Remiss 2009-02-04
Ks 07-624
Delegationsbeslut 2009-05-12
Bygg- och miljönämnden anser att planhandlingarna ska kompletteras med
följande.
E markteknisk utredning för enskilda avloppsanläggningar till tomten för bostad
och småföretag samt för restaurangtomten. Plats för dricksvattentäkter ska även
anges.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
R E M I S S FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N forts...

Dm-09-10007.214
Dnr 2009-155-214

Detaljplan för del av fastigheterna Vängsjöberg 9:1, 7:15 och 7:21 i
Gottröra församling - samråd enligt PBL 5 kap 20 §.
Remiss 2009-01-20
KS 07-1231
Delegationsbeslut 2009-05-15
Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta
planarbetet som underlag infor en slutlig bedömning:
- Vattensnål teknik bör installeras inom samtliga tomtplatser inom planområdet
för att klara en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
- Vattenförsörjningen bör lösas gemensamt. Att i enlighet med VA-utredningen
borra en egen brunn inom varje tomtplats bedöms vara olämpligt med tanke på
risken för förorening av någon av dessa vattentäkter. Förslag till skyddsområde
för grundvattentäkter bör redovisas på plankartan.
- Avloppsfrågan ska lösas för samtliga tomter inom planområdet och inte bara för
de nytillkomna tomtplatserna. En mer detaljerad beskrivning av hur detta ska
ske förväntas inkomma till utställningsskedet. Markanvändningen för
avloppsinfiltration bör också säkerställas genom markering på plankartan.
- VA-anläggningarna ska vara gemensamhetsanläggningar och drivas genom en
samfällighetsförening, vilket bör tas med i genomförandebeskrivningen.

ÖVRIGT
Dnr 09-10130.246

Beslut av registrerade vägnamn som adressområdesnamn enligt lagen om
lägenhetsregister.
Delegationsbeslut 2009-06-01
Enhetschef för Mät- och kartenheten har i enlighet med Bygg- och
miljönämndens delegationsordning för Bygg- och miljökontoret 2009-06-01
beslutat om fastställande av ett antal registrerade vägnamn att gälla som unika
adressområdesnamn.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
AVSKRIVNA ÄRENDEN
Dm 06-1994

Backen 3 i Norrtälje stad - anmälan om olaga uppfört plank.
Avslutas från vidare handläggning då skriftligt svar har lämnats till anmälaren.

Dm- 09-629

Blidö 1:359 i Blidö församling - uppförande av fritidshus samt installation av
eldstad.
Avskrivs då ärendet skriftligen återkallats.

Dnr 09-541

Fogdö 9:35 i Singö församling - uppförande av bastu.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-984

Herräng 11:5 i Häverö församling - tillbyggnad av enbostadshus och installation
av eldstad.
Avskrivs då ärendet muntligen återkallats.

Dm-07-2386

Del av Häverö-Norrby 4:9 i Häverö församling - förhandsbesked för
uppförande av fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-679

Kudoxa 1:27 i Blidö församling - uppförande av sjöbod/verkstad/förråd.
Avskrivs då ny ansökan inkommer som ersätter denna.

Dnr 09-627

Låset 3 i Norrtälje stad - ändrad användning av enbostadshus till korttidsboende.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 08-188

Neptunus 11,12 i Norrtälje stad - uppförande av flerbostadshus samt rivning
och flyttning av uthus.
Avskrivs då ärendet skriftligen återkallats.

Dm- 09-334

Del av Norra Sund 28:13 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande
av fyra fritidshus.
Avskrivs då ärendet muntligen återkallats.

Dnr 07-2530

Nänninge 5:8 i Rådmansö församling - uppförande av brygga, småbåtshamn.
Avskrivs då kompletterande uppgifter inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 06-2238

Ortala 17:3 i Väddö församling - bygglov/bygganmälan för tillfällig åtgärd för
uppförande av en komplementbyggnad.
Avskrivs då kompletterande uppgifter inte har lämnats in enligt begäran.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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DELGIVNINGAR
AVSKRIVNA ÄRENDEN forts....
Dm- 06-2266

Del av Risslingby 8:1 i Söderbykaii församling - förhandsbesked för uppförande
av två enbostadshus.
Avskrivs då ärendet muntligen återkallats.

Dm- 09-768

Rådmansö-Östernäs 2:43 i Rådmansö församling - förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad (förnyelse av tidigare
beviljat förhandsbesked).
Avskrivs då ärendet skriftligen återkallats.

Dnr 08-1562

Skeninge 1:56 i Björkö-Arholma församling förhandsbesked/strandskyddsdispens för uppförande av fyra fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnas in enligt begäran.

Dnr 09-796

Smara 2:122 i Edsbro församling - tillbyggnad av fritidshus (inglasat uterum).
Avskrivs då ärendet muntligen återkallats.

Justerare
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bmn § 47
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljöVhälso-/livsmedeIsenheten
WC-AVLOPP
Fastighet
Del av Baltora 1:7 och 1:8, Frötuna
Nysättra 14:9, Vätö
Kappsta 1:5, Roslagsbro
Edsbro-Sättra 2:62, Edsbro
Kullsta 2:6, Estuna
Singö-Söderby 1:40, Singö
Väddö-Hammarby 2:40, Väddö
Frötuna-BjÖrknäs 3:27 o 3:26,
Frötuna
Fasterna-Råby 1:12, Fasterna
BDT-AVLOPP
Fastighet
Nysättra 11:14, Vätö
Gräsken 1:169, Blidö
Norröra 6:48, Blidö
Blidö-Boda 1:137, Blidö
Slängsboda 1:36, Länna
Ösbyholm 1:82, Frötuna
Kragsta 8:2, Lohärad
Utsund 1:67, Häverö
Koisvik 5:45, Blidö
Spersboda 1:102, Riala
Oxhaisö 2:798, Blidö
Svartnö 1:32, Länna
WC ANSLUTEN T I L L S L U T E N TANK
Fastighet
Nysättra 11:14, Vätö
Frötuna-Nodsta 11:17, Frötuna
Blidö-Boda 1:137, Blidö
Väddö-Mälby5:18, Väddö
Väddö-Tomta 2:135, Väddö

Utdragsbestyrkande
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeIsenheten
W C ANSLUTEN T I L L S L U T E N TANK forts...
Oxhalsö 1:135, Blidö
Väddö-Tomta 2:92, Väddö
Utsund 1:67, Häverö
Kolsvik 5:45, Blidö
Yxlö3:77, Blidö
Spersboda 1:102, Riala
Oxhalsö 2:798, Blidö
Frötuna-Björknäs 3:133, Frötuna
Frötuna-Björknäs 4:79, Frötuna
Norrveda 1:60, Vätö
Snesslingby 12:18, Länna
Dyvik3:4, Vätö
Harö 1:33, Roslagsbro
Svartnö 1:32, Länna
E G E T OMHÄNDERTAGANDE AV T O A L E T T A V F A L L
Fastighet
Rosättra 5:10, Vätö
Harg3:16, Vätö
Fjäll 5:23, Väddö
Spillersboda 1:196, Frötuna
Bredsund 1:24, Häverö
Håtö 1:53, Frötuna
Björinge 2:35, Edebo
Nysättra 1:99, Vätö
Länna-Norrby 2:22, Länna
Nor 6:5, Roslagsbro
Svensboda 1:72, Riala
Håtö 1:171, Frötuna
Järsjö 3:3, tomt 15, Häverö
Nabbo 4:1, Rådmansö
Grovstanäs 4:218, Länna (samkomp)
Grovstanäs 4:218, Länna (förbrtoa)
Svartlöga3:159, Blidö

Justerare

Justerare
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från milj ö-/hälso -/livs medels enheten
E G E T OMHÄNDERTAGANDE AV T O A L E T T A V F A L L forts...
Oxhalsö 2:402, Blidö
Frötuna-Nodsta 11:1, Frötuna
Svensboda 1:70, Riala
Håtö 2:57, Frötuna
Rörvik 4:70, Roslagsbro
Björnö 2:74, Frötuna
Björinge 10:1, Edebo
Samkarby 1:32, Väddö
Gräsken 1:36, Blidö
Själbottna 1:109, Blidö
Spersboda 1:62, Länna
Nedre Söderby 2:9, Länna
Senneby 14:2, Väddö
Adamsberg 7:47, Rimbo
Skebo 1:174, Ununge
Norrvreta 2:33, Singö
Tjockö 2:6, Rådmansö
Singö-Söderby 4:27, Singö
Björnö 1:79, Frötuna
Håtö 2:276, Frötuna
Kolsvik 1:31, Blidö
Senneby 17:21, Väddö
Vidinge 4:77, Rådmansö
Bredsättra 2:7, Roslagsbro
VÄRMEPUMPANLÄGGNING
Fastighet
Gottstal0:5, Häverö
Issjö 1:23, Länna
Ökstocken 9, Norrtälje
Riala-Ekeby 16:1, Riala
Väddö-Hammarby 5:21, Väddö
Oxeln 1, Norrtälje
Adamsberg 1:8, Rimbo

Justerare
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Justerare

Sida
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/Iivsmedelsenheten

VERKSAMHETSLOKAL
Fastighet
Riala-Sättra 2:240, Riala
Studsaren 1, Norrtälje

Lokal avseende samt sökande/företagsnamn
Förskole- och fritidsverksamhet/LEKA Barnens
Förskola AB.
Förskolan Gnistan

V I L L K O R A T GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet/försäljningsställe
Sökande
Klotet 1, Norrtälje
Flygfältets Pizzeria & Grill
Roslagsmojjen
VilundaEL HB
Tälje 4:60, Norrtälje/Kontrast
Kontrast AB
restaurang och lounge
Furusund 2:95, BlidÖ/Furusunds
värdshus

Hotell Furan och Restaurang AB

Fisken 1, Rimbo

Långsjöskolan

GODKÄNNANDE A V LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet/försäljningsställe
Sökande
Finsta 1:83, Skederid/Skederids
Barn- och skolnämnden
skola
Simpnäs 1:67, Björkö-Arholma

Sir Percys Catering

Fastighet/försäljningsställe
TIDSBEGRÄNSAT GODKÄNNANDE
AV LIVSMEDELSANLÄGGNING
Sökande
Väddö kanalkrog
Älmsta31:7, Väddö
Riala-Sättra 2:240, Riala
LEKA Barnens Förskola
Väddö-Hammarby 1:24, Väddö
Vikingalunden & Älmsta Park
FÖRLÄNGNING AV V I L L K O R A T GODKÄNNANDE AV
LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet
Ringduvan 1, Rimbo

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten

B E S L U T OM R E G I S T R E R I N G AV L I V S M E D E L S A N L A G G N I N G O C H
REGISTRERINGSAVGIFT
Fastighet
Sökande/företagsnamn
Norra sund 44:1, Väddö
Barn- och skolnämnden/Norrsunds skola
A.Fransson Diverse HB/Singö Kiosk och
Singö-Tranvik 4:12, Singö
Camping
Nysättra Kvarn 1:31, Vätö
Grövsta 6:10, Länna
Oxhalsö 2:190, Blidö
Tälje4:62, Norrtälje

Nysättrahemmet
Norrtälje Hundcenter
Blidö Turistbyrå
Förskolan Paletten

B E S L U T OM P L A C E R I N G I R I S K - O C H E R F A R E N H E T S K L A S S O C H
ÅRLIG A V G I F T FÖR L I V S M E D E L S K O N T R O L L
LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR
Fastighet
Finsta 1:83, Skederid
Tälje 4:60, Norrtälje
Furusund 2:95, Blidö
Nysättra Kvarn 1:31, Vätö
Grövsta 6:10, Länna
Oxhalsö 2:190, Blidö
Tälje 4:62, Norrtälje

Sökande/företagsnamn
Barn- och skolnämnden/Skederids skola
Kontrast AB/Kontrast restaurang och
lounge
Hotell Furan och Restaurang AB/Furusunds
värdshus
Nysättrahemmet
Norrtälje Hundcenter
Blidö Turistbyrå
Förskolan Paletten

YTTRANDE T I L L SOCIALKONTORET
Fastighet
Avseende
Yttrande över ansökan om tillstånd till
Älmsta 31:7, Väddö
servering av alkoholdrycker för Väddö
Kanalkrog.
Furusund 2:95, Blidö

Yttrande över ansökan om tillstånd till
servering av alkoholdrycker för Furusunds
Värdshus.

Simpnäs 1:67, Björkö-Arholma

Yttrande över ansökan om tillstånd till
servering av alkoholdrycker för Sir Percys
Catering AB.

Justerare

Justerare
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Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
YTTRANDE T I L L KOMMUNSTYRELSEN
Fastighet
Vängsjöberg 9:1, 7:15 och 7:21,
Gottröra

Avseende
Detaljplan för del av fastigheterna, samråd
enligt PBL 5 kap 20 §.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr: 2009-478-214
Fastighet: Anderssvedja 2:41, Roslagsbro
Detaljplan för fastigheten-utställning enligt PBL 5 kap 23 §
Dnr: 2009-1820-4270
Fastighet: Färsna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5.
Ansökan från Räddningstjänsten om dispens från lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön 11 § om eldning.
Dnr: 2009-1500-422
Fastighet: Riddersholm 1:8, Rådmansö
Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet som inlämnats av
Kapellskärs hamn AB.
Dnr 2009-1858-4692
Fastighet: Harg 5:6, Vätö
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, Vätö Livs AB.
Dnr 2009-1861-4692
Fastighet: Grisslehamn 18:6, Väddö
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, Grisslehamns Livs AB.
AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE
Fastighet
Tälje 3:286, Norrtälje

Justerare

Justerare

Avvisning/avskrivning samt anledning
Klagomål avloppsanläggning.
Anläggningen har slamtömts och spolats
och bör fungera väl. BoM gör bedömningen
att ärendet kan avskrivas.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden från miljö-/häIso-/livsmedelsenheten
AVVISNING/AVSKRIVNING
AV ÄRENDE
forts...
Vidö4:12, Edebo
Avskrivning
av olägenhetsanmälan
gällande felparkering av bilar och trimning
av rallymotor. Ärendet avskrivs från vidare
handläggning eftersom olägenhet ej
konstaterats.
Håtö 1:116, Frötuna

Finns redan tillstånd för latrinkompost.
Sökande fyller i nytt papper om
hushållskompost. Ansökan om
latrinkompost avskrivs.

Finnby 1:16, Rimbo

Avskrivning av ärende om klagomål på
eldning och rök. Klaganden har uppgett att
eldningen upphört.

Justerare

Justerare
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Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

20 (21)

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2009-06-16

Sida

21 (21)

bmn § 47
DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT
Av bygg- och miljöchef Mats Viktorsson meddelade förhandsbesked,
strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan:
2009-05-14
2009-05-18
2009-05-25
2008-05-29

C
C
C
C

709754763 811 -

712
762
770
819

Av enhetschef för bygglov/va, Tore Strömberg meddelade bygglov och
bygganmälan:
2009-05-15
2009-05-29

D 714- 753
D 771 - 810

Av byggnadsinspektör K - G Karlsson meddelade tillstånd till förvaring av
brandfarlig vara:
2009-05-12

I 713

SE BILAGOR

Av bygg- och miljöutskottet beviljade förhandsbesked
2009-06-04
§ 89, 93
Av bygg- och miljöutskottet övriga fattade beslut
2009-06-04
§ 92, 96, 97, 98, 100,101,106

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sida

Beslutsdatum
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1(2)

DELEGATIONSLISTA
A v bygg och miljöchef Mats Viktorsson meddelade bygglov, bygganmälan
och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet med av bygg och
miljönämnden 2009-03-26 § 26 härför erhållet förordnande.

C 709/09

S

Dnr 09-807

BLIDÖ 1:722 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus,
installation av eldstad samt rivning av befintligt fritidshus.
Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden
senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Gustaf Andersson, Yrkesvägen 5 B, 141 43 Huddinge

C 710/09

Dm 09-648

RIDDERSHOLM 1:25 i Rådmansö församling - tidsbegränsat bygglov/
bygganmälan för uppförande av mätmast.
Bygglov beviljat t.o.m 2014-06-01. Bygganmälan godkänd. Byggsamråd
erfordras inte.
Berörda remissinstansers yttranden ska beaktas.
Rådmansö Vindkraft, Bo Strandberg, 401 84 Göteborg.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Beslutsdatum

Bygg- och miljönämnden

2009-05-14

2(2)

Dm- 09-92

C 711/09

SÖDRA RÅDA 9:1 i Söderbykarl församling - bygglov för uppförande av
fritidshus, rivning av befintligt fritidshus samt installation av eldstad.
Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden
senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Maria Muller, Åsögatan 144, 116 24 Stockholm.

C 712/09

Dnr 09-908

TRÄSTA 1:57 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av brygga.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Hans Jonsson, Trästa 2347, 763 94 Hallstavik.

Delegat:
Mats Viktorsson

Justerare

Justerare
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DELEGATIONSLISTA
Av byggnadsinspektör Karl-Gunnar Karlsson meddelade tillstånd till
förvaring av brandfarlig vara i enlighet med av vidaredelegation beslutat
2009-00127 av bygg- och miljöchef att gälla fr om 2009-04-01.

1713/09

Dnr: 05/2432

FURUSUND 2:219 I Blidö församling - förlängning av tillstånd för brandfarlig vara.
Tillstånd gäller t o m 2018-06-30.
Furusunds Service Center, Richard Holm, Hotellplan 6, 760 19 Furusund

Justerare

Justerare
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KOMMUN

Bygg-och miljönämnden

DELEGATIONSLISTA

Av enhetschef bygglov/va Tore Strömberg meddelade bygglov och
bygganmälan i enlighet med av vidaredelegation beslutat 2009-04-01 av
bygg och miljöchef att gälla fr om 2009-04-01,

D 714/09

Dm: 09/912

BERGSHAMRA 1:54 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av klubbhus.
Envikens Båtklubb, Björn Zandin, Förenings lådan, 760 10 Bergshamra.

D 715/09

S

Dnr: 09/292

BJÖRHÖVDA 3:1 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av fem stycken sjöbodar.
Fred Petrini, Mosstoipsvägen 12, 181 56 Lidingö.

D 716/09

Dnr: 09/881

BRO-VÄSBY 5:2 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna.

D 717/09

Dnr: 09/900

DIANA 3 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning
av skylt.
Skylten skall placeras så att nederkant ligger minst 250 cm från trottoaren.
Presentslottet AB, Linda Pålgård, Hantverkaregatan 11, 761 22 Norrtälje.

D 718/09

Dnr: 09/105

EDEBY 1:56 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av gäststuga.
Tommy och Gunilla Halvarsson, Edeby 6625, 760 40 Väddö.
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Dnr: 09/894

EDSBRO-TOMTA 1:6 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna.

D 720/09

Dnr: 09/889

GRYTINGE 1:8 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Bengt Jansson, Pl 1077, 760 10 Bergshamra.

D 721/09

Dnr: 09/877

GRÄDDÖ 3:88 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Cesar Arkitekter, Carl Ankar, Frescati Hagvägen 12, 114 19 Stockholm.

D 722/09

Dm: 09/913

GRÄDDÖ 11:10 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus, veranda/uterum samt installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Marie Nilsson, Vasavägen 8, 169 58 Solna.

D 723/09

Dnr: 09/884

HARÖ 1:25 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Karl-Olof Bengtsson, Cirkusgränd 7, 191 48 Sollentuna.

D 724/09

Dm: 09/532

HÅKNÄS 1:6 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för påbyggnad
av enbostadshus.
Ullakarin Jakobsson, Håknäs 579, 760 21 Vätö.
Justerare

Justerare
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Dnr: 09/762

HÅTÖ 2:263 i Frötuna församling - bygglov för uppförande av fritidshus
samt installation av eldstad och rivning av befintligt fritidshus.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden far tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggnadshöjd överskrides, detta
motverkar inte syftet med detaljplanen.
Gunnar och Margit Hedeen, Hallandsgatan 30,118 57 Stockholm.

D 726/09

Dm: 09/882

HÖGMARSÖ 2:170 i Länna församling - bygglov och bygganmälan föluppförande av förråd.
Kjell Karlqvist, Gutav III:s Boulevard 67, 169 73 Solna.
D 727/09

Dm: 09/930

KOLSVIK 1:56 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Kjell Tessert, Lugntorpsvägen 33, 129 43 Hägersten.

D 728/09

Dnr: 09/933

KUDOXA 1:27 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av sjöbod/verkstad.
Lasse Söderman, St Eriksgatan 82 3 tr, 113 62 Stockholm.

Utdragsbestyrkande
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Dm-: 09/455

KÖRSBÄRET 4 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av två förråd.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggnader placeras på mark som
ej far bebyggas.
Norrtälje kommun, Tekniska kontoret, Björn Engardt.

D 730/09

Dnr: 09/891

LILLRÅDA 2:1 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013,171 06 Solna.
D 731/09

S

Dnr: 09/875

MALSTABY 4:28 i Malsta församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och carport/garage samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Pierre Vial Archistudio, Engelbrektsgatan 16,114 32 Stockholm.

D 732/09

Dnr: 09/893

MYSKJA 2:8 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr; 09/923

MÖRBY 2:18 i Fasterna församling - bygglov för uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt i och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställ andeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Åke Blomdahl, Eksätra 2, 762 91 Rimbo.

D 734/09

Dm: 09/892

NEDRA SÖDERBY 2:2 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna

D 735/09

Dm-: 09/928

NORRÖRA 15:11 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Chris Sunnegårdh, Västerviksvägen 21, 182 35 Danderyd.

D 736/09

S

Dnr: 09/738

NORRÖRA 15:2 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus
samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Justerare

Justerare
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Beslutsdatum

Bygg- och miljönämnden

Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Chris Sunnegårdh, Västerviksvägen 21, 182 35 Danderyd.

D 737/09

S

Dnr: 09/906

ORTALA 6:28 i Väddö församling - bygglov för uppförande av fritidshus
samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Mikael Norén, Rudebacken 7505, 760 40 Väddö.

D 738/09

Dm: 09/925

OXHALSÖ 2:243 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Göran Parszyk, Wivallliusgatan 13,112 60 Stockholm.

D 739/09

Dm-: 09/917

RILANDA 2:23 i Skederid församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Robert Lantz, Rilanda 5591, 762 93 Norrtälje.
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Dnr: 09/910

RIMBO-HÅSTA 1:62 i Rimbo församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Robert Hammargren och Therese Wetterström, Domars Pl 2898 B, 762 94
Rimbo.

D 741/09

S

Dnr: 09/890

RÅDMANSÖ-VÄSTERNÄS 1:26 i Rådmansö församling - bygglov för
uppförande av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Sven Pettersson, Västernäs 9575, 761 94 Norrtälje.

Utdragsbestyrkande
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Dm-: 08/1347

SKEDERIDS-BODA 1:5 i Skederid församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus, garage och ekonomibyggnad samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Ingemar Knutsson, Storängen PI1908, 762 92 Rimbo.

D 743/09

Dnr: 09/499

STORKEN 14 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage.
Torbjörn Lindström, Fågelsångsvägen 7, 761 63 Norrtälje.

D 744/09

Dnr: 09/911

SVANBERGA 22:5 i Estuna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus, takkupa.
Patrik Olsson, Niklasborgsvägen 6, 761 73 Norrtälje.

D 745/09

S

Dm: 09/844

SVARTNÖ 2:39 i Länna församling - bygglov för uppförande av fritidshus
och installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden
senast tre veckor innan byggstart.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.

Justerare

Justerare
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Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Jan Leopoldson, Rålambsvägen 16 A, 112 59 Stockholm.

D 746/09

Dm-: 09/888

SVÄRDSLUKAREN 10 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Hans Henriksson, Skarsjövägen 13, 762 41 Rimbo.

D 747/09

Dm*: 09/909

UNUNGE-KRAGSTA 1:3 i Ununge församling - bygglov och bygganmälan
för uppförande av transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013,171 06 Solna

D 748/09

S

Dnr: 09/850

VÄDDÖ-HAMMARBY 3:17 i Väddö församling - ändring i bygglov föluppförande av enbostadshus, garage och installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påböijas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Camilla Rydstrand, Ortala Bruk 7951, 760 40 Väddö.

D 749/09

Dnr: 09/765

VÄDDÖ-HAMMARBY 5:67 i Väddö församling - tidsbegränsat bygglov
för ändrad användning av lokal i fritidsanläggning till Bageri.
Tidsbegränsat intill 2012-12-31.
Thezie Wåhlin Österberg, Grisslehamnsvägen 18, 760 40 Väddö.
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Dnr: 09/661

VÄDDÖ-TOMTA 5:172 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av fritidshus.
Lena Lenndelius, Iljansbodavägen 6, 176 76 Järfälla.

Dm: 09/622

D 751/09

VÄSTANVIK 1:46 i Rådmansö församling - bygglov och byggamnälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides med 7,4 kvm,
detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Catarina Leopoldh, Ängskärsgatan 5 3 tr, 115 29 Stockholm.

D 752/09

Dm: 09/921

ÅKERÖ 6:37 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av plank.
Owe Lindh, Bodalsvägen 6, 181 36 Lidingö.

D 753/09

Dnr: 09/897

ÖSBYHOLM 1:80 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Andreas Wirback, Vretaängsväg 22, 761 92 Norrtälje.

Delegat:
T)
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DELEGATIONSLISTA
Av bygg och miljöchef Mats Viktorsson meddelade bygglov, bygganmälan
och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet med av bygg och
miljönämnden 2009-03-26 § 26 härför erhållet förordnande.
_ _

C 754/09

Dm 09-941

ANDERSSVEDJA 3:8 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan
för uppförande av gäststuga.
Bygglov beviljat. Bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Anders och Kerstin Rabo Pl 5840, 761 75 Norrtälje

C 755/09

Dm 09-938

FRÖTUNA-NODSTA 8:11 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd/carport.
Bygglov beviljat. Bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Johan Andersson, Nodsta 7063 C, 761 92 Norrtälje.

756/09

Dm 08-1782

Del av GRÄFSTA 1:3 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande
av tre enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov får sökas
i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Tjänsteyttrande angående VA ska iakttas.
Bengt Karlsson, Gräfsta Pl 515, 761 73 Norrtälje

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-05-18

C 757/09

2(3)

Dm- 09-785

HARG 39:8 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av förråd/gästrum.
Bygglov beviljat. Bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Louise Linder, Öregrundsgatan 10,1 tr, 115 59 Stockholm.

C 758/09

Dnr 09-945

JÄGMÄSTAREN 2 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus.
Bygglov beviljat. Bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Fredrik Åberg, Skogsvägen 3, 762 61 Rimbo.

C 759/09

S

Dm 08-1592

NORRÖRA 1:42 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus
och installation av eldstad.
Bygglov beviljat. Mindre avvikelse från detaljplan medges vad avser antal
våningar och byggnadshöjd. Byggnaden utgör en äldre byggnad som är värt
att bevara och smälter in i övrig kulturmiljö.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Berörda remissinstansers yttranden ska beaktas.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Kristina Lindström, Birger Jarlsgatan 99 A, 113 56 Stockholm

Justerare

Justerare

1

J

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-05-18

3(3)

Dnr 09-539

C 760/09

SALNÖ 3:78 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus samt två gästbodar med pergola
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Mindre avvikelse från detaljplan medges vad avser huvudbyggnadens yta
som överskrids med 2 m . Motverkar inte planens syfte.
Per Persson, Josefmevägen 1 B, 972 36 Luleå
2

Dm 08-2128

C 761/09

Del av VÄDDÖ-VÄSTERNÄS 2:17 i Väddö församling - förhandsbesked
för uppförande av enbostadshus alternativt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov far sökas
i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Tjänsteyttrande angående V A ska iakttas.
Spillersboda Fastighets AB, Arne Gustafsson, Spillersboda 2500, 761 92
Norrtälje.

Dnr 09-948

C 762/09

VÄMLINGE 6:101 i Estuna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Anders Henriksen, Linnégatan 3, 114 47 Stockholm.

Delegat:
Mats Viktorsson

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-05-25

1(4)

DELEGATIONSLISTA
Av bygg och miljöchef Mats Viktorsson meddelade bygglov, bygganmälan
och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet med av bygg och
miljönämnden 2009-03-26 § 26 härför erhållet förordnande.

C 763/09

Dm 09-213

BACKBY 1:29 i Singö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av ett båthus med förråd.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att anläggningen är ett båthus som måste ligga vid vattnet samt att byggnaden inte förhindrar allmänhetens tillträde till stranden
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta båthuset upptar på marken och
i vattnet
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Det åvilar sökande att själv undersöka hos Länsstyrelsen om arbetet i
vattenområdet är vattenverksamhet som regleras enligt 11 kap miljöbalken.
Olof Österman, Stornotsand 1363, 760 45 Grisslehamn.

C 764/09

Dm 09-401

Del av BRO-EKEBY 1:4 i Roslagsbro församling - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov får sökas
i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Tjänsteyttrande angående VA ska iakttas.
- Remissyttrande från Vägverket ska iakttas. Tillfartsvägen ska höjas,
breddas och förbättras. Tillstånd för anslutning till allmän väg krävs från
Vägverket.
Malin Björklund, Övra Söderby 3294, 761 75 Norrtälje

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2(4)

2009-05-25

Dnr 09-980

C 765/09

DIANA 6 i Norrtälje stad - ändring i bygglov/bygganmälan för uppsättande
av skylt (placering och tillägg av skylt).
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Spektra Neon AB, Göran Widell, Stora Gungans väg 12, 122 31 Enskede.

C 766/09

S

Dm 09-901

GRÄDDÖ 4:79 i Rådmansö församling - bygglov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
Bygglov beviljat. Mindre avvikelse från detaljplan medges vad avser
överskridande av tillåten byggnadsyta med 12 m (10%).
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Rolf Holmberg, Kvisthamragatan 7 B, 761 40 Norrtälje.
2

C 767/09

Dnr 09-86

Del av ISSJÖ 1:7, 3:97 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande
av fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov får sökas
i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Tjänsteyttrande angående VA ska iakttas.
Klas Ludvigsson, Lomvägen 55, 192 56 Sollentuna
-

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-05-25

C 768/09

S

3(4)

Dnr 09-943

Del av RIALA-EKEBY 14:1 i Riala församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus samt installation av eldstad.
Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas i n t i l l Bygg- och miljönämnden
senast tre veckor innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Håkan Sjöman, Pl 1826, 760 10 Bergshamra

C 769/09

S

Dm 09-959

RÄFSJA 4:4 i Estuna församling - ändring i bygglov för uppförande av
enbostadshus samt installation av eldstad (källare tillkommer).
Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden
senast tre veckor innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påböijas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Katja Wiezell, Drejarvägen 7, 761 63 Norrtälje

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

C 770/09

DELEGATIONSBESLUT

Sida

2009-05-25

4(4)

Beslutsdatum

S

Dnr 08-2235

Del av TULKA 1:52 i Häverö församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett fritidshus samt omkläs sificering av befintligt
fritidshus till komplementbyggnad.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
fastigheten är ianspråktagen av byggnader vilket innebär att allmänhetens
möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt samt att befintligt
fritidshus omklässificeras till en komplementbyggnad
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan
Bygglov beviljat för uppförande av fritidshus och omklassificering av befintligt fritidshus till en komplementbyggnad
Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden senast tre veckor
före byggstart. Byggsamråd erfordras
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fårdigställandeskydd behövs enligt 1 och 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Bernt och Kristina Östergren, Tensta-Åsby Eriksberg 124, 743 94 Skyttorp

Delegat:
Mats Viktorsson

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

ff>$

NORRTÄLJE

-LjKOMMUN

Bygg- och miljönämnden

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-05-29
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DELEGATIONSLISTA

Av enhetschef bygglov/va Tore Strömberg meddelade bygglov och
bygganmälan i enlighet med av vidaredelegation beslutat 2009-04-01 av
bygg och mil jöchef att gälla fr om 2009-04-01.

D 771/09

Dnr: 09/1009

BERGSHAMRA 1:74 i Länna församling - bygganmälan för installation av
eldstad i fritidshus.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Andreas Brännström, Wivalliusgatan 11,112 60 Stockholm.

D 772/09

Dnr: 09/1038

BERGSHAMRA 1:226 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Torsten Sundtoft, Seglarvägen 9, 760 10 Bergshamra.

D 773/09

Dnr: 09/740

FJÄLL 2:290 i Väddö församling - bygglov för ändrad användning från garage/förråd till fritidshus.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Britt Hedman, Tomtebogatan 43 V, 113 38 Stockholm.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Besiutsdatum

2009-05-29

D 774/09

S

2(9)

Dnr: 09/955

FOGDÖ 9:1 del av i Singö församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och garage/förråd samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fårdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Lennart Holmström, Pl 741 B, 760 45 Grisslehamn.

D 775/09

Dnr: 09/1022

FRIHAMRA 2:13 i Skederid församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides men detta
motverkar inte syftet med detaljplanen.
Lars Björklund, Pl 5746, 762 00 Rimbo.

D 776/09

Dm: 09/914

FRÖTUNA-BJÖRKNÄS 3:129 i Frötuna församling - bygganmälan för installation av eldstad i fritidshus.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Peter Korte, Stenabjersgatan 7, 276 30 Borrby.

D 777/09

Dnr: 09/763

FRÖTUNA-VÄSBY 2:85 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av förråd.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggnad placeras närmare tomtgräns än vad detaljplan medger, detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Jim Johansson, Bergsättravägen 63,184 61 Åkersberga.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum
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KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

D 778/09

Dm-; 09/194

GOTTRÖRA-MÄLBY 6:1 i Gottröra församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Daniel Hansson, Björkevi 8388, 762 95 Rimbo.

D 779/09

Dnr: 09/1003

HAVREN 5 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av enbostadshus.
Gustav Nilsson, Grindvägen 19, 761 62 Norrtälje.

D 780/09

S

Dnr: 09/904

HÅKNÄS 2:36 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage.
Michael Ringström, Narcissvägen 6, 125 55 Älvsjö.

D 781/09

Dnr: 09/976

HÅKNÄS 2:71 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage/förråd.
Ulf Davidsson, Håknäs 603, 760 21 Vätö.

D 782/09

Dm-: 09/496

HÖGMARSÖ 2:164 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides med 8,0 kvm,
detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Lars Tengroth, Näsbydals vägen 8 9 tr, 183 31 Täby.

D 783/09

Dm: 09/1028

ISLAND 1 i Norrtälje församling - bygglov för ombyggnad och ändrad användning från butik till fastighetsmäklerikontor.
Roslagens Sparbank, Danskes Gränd 2, 761 23 Norrtälje.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2009-05-29

D 784/09

4 (9)

Dnr: 09/1019

KAJEN 3 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning
av skärmtak.
Roslagens Sparbank, Danskes Gränd 2, 761 23 Norrtälje.

D 785/09

Dm: 09/265

KULLA 3:11 i Björkö-Arholma församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus, uterum samt uppförande av garage.
IngaLenaElg, Fatbursgtan 18 A, 118 54 Stockholm.
D 786/09

Dnr: 09/1051

LÅGARÖ 8:89 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av garage.
Petrus Lindgren, Södersvik 9024, 761 94 Norrtälje.

D 787/09

Dm-: 09/1001

LÅGARÖ 11:109 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus, inglasning av veranda.
Anders Berg, Gammelgårdsvägen 54, 112 64 Stockholm.

D 788/09

S

Dm-: 09/718

MALSTABY 6:18 i Malsta församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

iv t

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Joanneslund fnvest AB, Björn Båge, Johanneshmd 810, 760 21 Vätö.

D 789/09

Dnr-: 09/337

MORA 2:57 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för ändrad användning och om och tillbyggnad av komplementbyggnad från carport till
butik.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Lena Karlaxelsdotter, Mora 2146, 760 10 Bergshamra.

D 790/09

S

Dm: 09/601

MORA 2:106 i Länna församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus, ändrad hustyp.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fårdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Jana-Lena Christensen, Vikdalsvägen 61 B, 131 40 Nacka.

D 791/09

Dm: 09/1035

NABBO 1:72 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Mikael Utahs, Ekvägen 34, 186 70 Brottby.

Justerare

Justerare

A
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Utdragsbestyrkande
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D 792/09

DELEGATIONSBESLUT
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2009-05-29
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Dm-: 09/663

NORRMANSÖ 1:52 i Länna församling - tillbyggnad av fritidshus, uppförande av gäststuga/förråd, rivning av befintlig gäststuga samt installation
av eldstad.
Bertil Flodström, Flogstavägen 156, 752 72 Uppsala.

D 793/09

Dm: 09/1018

NYSÄTTRA 11:13 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd.
Edor Wallin, Nysättra Byle 5301 B, 761 76 Norrtälje.

D 794/09

Dnr: 09/1029

OXHALSÖ 2:114 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad och renovering av brygga.
Kaare Naess, Sollentunavägen 70,187 43 Täby.

D 795/09

Dnr: 09/1052

OXHALSÖ 2:451 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga/förråd.
Göran Wennerstrand, Frisksportarvägen 1,181 30 Blidö.

D 796/09

Dm: 09/837

RÅDMANBY 1:48 i Rådmansö församling - bygganmälan för installation
av eldstad i bastu.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Håkan Norling, Axvägen 67, 175 51 Järfälla.

D 797/09

Dm: 09/883

RÅDMANBY 2:121 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av komplementbyggnad.
Carole Santoro, Kyrkbacken 9 1 tr, 169 62 Solna.

Justerare

Justerare
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D 798/09

(

före

S

Dnr: 09/849

SIKA 4:17 i Frötuna församling - bygglov för uppförande av enbostadshus,
gästhus och garage samt installation av två eldstäder.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Markus Hedin, Kvarnåsvägen 23 A, 184 51 Österskär.

D 799/09

Dnr: 09/991

SKONAREN 5 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Mattias Ankar, Genvägen 1, 761 40 Norrtälje.

D 800/09

Dnr: 08/2251

SLÄNGSBODA 1:36 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Lars Hallberg, Albert Ladbergs gränd 30,165 70 Hässelby.

D 801/09

Dm: 09/253

STUDSAREN 1 i Norrtälje församling - tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokaler i flerbostadshus till förskola.
Tidsbegränsat intill 2014-06-30.
Roslagsbostäder AB, Per Bergströmer, Lommarvägen 1, 761 21 Norrtälje.

Justerare

0>C
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Dnr: 09/990

SÖDRA NÅNÖ 1:34 i Estuna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus.
Jonas Hellgren, Södra Nånö 3161, 761 73 Norrtälje.

D 803/09

S

Dnr. 09/1041

TÄLJE 2:194 i Norrtälje församling - tidsbegränsat lov för uppförande av
paviljong (lommarskolan)
Tidsbegränsat intill 2011-08-01.
Norrtälje kommun, Björn Engardt, Tekniska kontoret.

(

D 804/09

Dnr: 09/953

TÄLJE 4:62 i Norrtälje församling - tidsbegränsat lov för uppförande av
uteservering.
Tidsbegränsat intill 2009-09-15.
Collins Ostbod, Anna-Lena Lundberg, Stora Torget 1, 761 30 Norrtälje.

D 805/09

Dm: 09/993

UNDERSKOG 1:53 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Henrik Rotkopf, Rörstrandsvägen 18, 113 40 Stockholm.

D 806/09

Dm: 09/1016

UNDERSKOG 1:82 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av förråd.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides med 1,5 kvm,
detta motverkar inte detaljplanens syfte.
Sören Hellbom, Torkel Knutssonsgatan 14,118 49 Stockholm.

D 807/09

Dnr: 09/1017

UPPNÄS 1:49 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Harald Wiezell, Uppnäs 1:49, 761 94 Norrtälje.
Justevare

44~X
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D 808/09

Dm-: 09/965

UTSUND 2:42 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus och uppförande av gäststuga.
Nicklas Widing, Knipvägen 173,184 62 Åkersberga.

D 809/09

Dm: 09/1007

UTVEDA 1:167 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd.
Bertil Lindsjö, Borgbacken 2, 141 70 Segeltorp.

D 810/09

Dm: 09/1002

VIDINGE 4:46 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för ändrad användning av bastu till arbetsrum samt tillbyggnad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Lars-Olof Svensson, Engelbrektsgatan 25 6 tr, 114 32 Stockholm.

A
Delegat:
ore Strömberg

Justerare

Justerare
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DELEGATIONSLISTA
Av bygg och miljöchef Mats Viktorsson meddelade bygglov, bygganmälan
och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet med av bygg och
miljönämnden 2009-03-26 § 26 härför erhållet förordnande.

C 811 /09

Dm 09-1000

GRÄDDÖ 1:57 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av komplementbyggnad.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse och att sökt byggnation
inte medför en utvidgning av det privata området då tillgängligheten för
allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning och hela
fastigheten far tas i anspråk som tomt
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Lena Terner, Rådmansgatan 76,113 60 Stockholm

C 812/09

Dm 08-2047

Del av Gräddö 3:97 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus alternativt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov far sökas
i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
- Tjänsteyttrande angående VA ska iakttas, fastigheten ska anslutas till det
kommunala VA-nätet. Tillbörliga servitut ska upprättas.
- Remissyttrande från vägverket ska iakttas. Befintlig anslutningsväg bortom
Gräddö 3:100 ska användas. Ny anslutningsväg till väg 1032 får inte
upprättas.
Mats Rosén, Pl 354, 760 15 Gräddö

Utdragsbestyrkande
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Dm 09-628

HENSVIK 1:115 i Häverö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av komplementbyggnad samt rivning av
befintligt uthus.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse samt att sökt byggnation
ersätter befintlig komplementbyggnad. Sökt byggnation medför inte en
utvidgning av det privata området då tillgängligheten för allmänheten redan
är utsläckt av befintliga byggnader.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Susanne Rydell, Tegelviksgatan 49, 116 41 Stockholm.

C 814/09

Dm 09-829

RÅDMANSÖ-BREVIK 2:5 och 2:10 i Rådmansö församling strandskyddsdispens för nedläggning av vattenledning inom område 1 och 2.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
vattenledningen är för allmänhetens behov och inte kommer att hindra
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta vattenledningen upptar i
marken och i vattnet inom område 1 och 2 på fastigheterna RådmansöBrevik2:5 och 2:10.
Norrtälje kommun, tekniska kontoret, Bertil Rusk, Box 802, 761 28
Norrtälje.

C 815/09

Dm-09-1014

SINGÖ-TRANVIK 1:37 i Singö församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av förråd/garage.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
sökt byggnation inte medför en utvidgning av det privata området då
tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Peter Bergsten, Nya Valsätravägen 11, 756 46 Uppsala
Utdragsbestyrkande
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Dnr 08-1199

VAGNSUNDA 1:57 i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov
för ändrad användning/planlösning av ekonomibyggnad (f.d. förråd) till
kontor.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till
att tomplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att
allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt samt
att tomtplatsen redan är väl avskild från strandområdet av väg och därför
saknar betydelse för det rörliga friluftslivet.
Tomtplatsbestämningen gäller endast den yta kontoret upptar på marken
Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden
senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd erfordras.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
Berörda remissyttranden ska beaktas.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Gustaf Uggla, Linnegatan 19,114 47 Stockholm

{

I

C 817/09

Dm 09-858

VETTERSHAGA 3:19 i Länna församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av gäststuga.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
sökt bygglov gäller en komplementbyggnad som tillsammans med befintliga
byggnader bildar en väl sammanhållen enhet samt att sökt byggnation inte
medför en utvidgning av det privata området då tillgängligheten för
allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Tomtplatsbestämningen följer en till ärendet hörande situationsplan
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Åse Thuen, Sköldvägen 9, 175 68 Järfälla.

C 818/09

S

Dm 09-353

VÄDDÖ-HAMMARBY 2:40 i Väddö församling - bygglov för
uppförande av fritidshus.
Bygglov beviljat. Bygganmälan ska lämnas in till bygg- och
miljönämnden senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd erfordras.
Justerare

Justerare
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C 818/09 forts...
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och
fårdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om
byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om
byggfelsförsäkring och fårdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 §
Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
Berörda remissinstansers yttranden ska beaktas.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Anmälan om utstakning av byggnad ska göras till Bygg- och miljökontorets
mätningsavdelning tel 0176-712 54 MINST 10 dagar före byggstart.
Felix Dreier, Leonard Pammingestr. 1, 940 32 PASSAU - TYSKLAND

C 819/09

Dm 09-828

ÅKERÖ 1:26 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens för nedläggning
av vattenledning.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
vattenledningen är för allmänhetens behov och inte kommer att hindra
allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta vattenledningen upptar i
marken och i vattnet inom fastigheten Åkerö 1:26.
Nontälje kommun, Tekniska kontoret, Bertil Rusk, Box 802, 761 28
Norrtälje.

Mats Viktorsson

Utdragsbestyrkande
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Peter Lundgren
Skattungsvägen 16
120 59 Årsta

bmn § 48

Dm B M N 09-728

Edeby 14:7 i Väddö församling - upphävande av två bygglovbeslut.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att med stöd av framställd begäran av ägaren av Edeby 14:7 upphäva nämndens
beslut 2005-05-27 C 600 och 2007-06-04 D 799 avseende beviljande av
bygglov inom fastigheten Edeby 14:7.

Bakgrund
På fastigheten Edeby 14:7 beviljades 2005-05-27 bygglovföruppförande av ett
fritidshus samt en komplementbyggnad. Efter ansökan från fastighetsägaren beviljades 2007-06-04 en ändring av bygglovet vad avsåg fritidshusets utformning.
Under tiden för genomförandet av byggprojektet har byggherren ändrat inriktning
på uppförande av byggnader;
fritidshuset, på bygglovritningen benämnd A, avses inte att byggas medan
komplementbyggnaden (på bygglovritningen benämnd B), som redan är uppförd,
avses att byggas till.
Bygg- och miljökontorets bedömning
På grund av planbestämmelserna kan en tillbyggnad av komplementbyggnaden
beviljas bygglov endast om komplementbyggnaden B istället kategoriseras som
huvudbyggnad. Eftersom det redan beviljats bygglovförbyggnaden A (fritidshuset) kan den av fastighetsägaren önskade förändringen effektureas först efter
att de båda ovan nämnda besluten upphävs. Ägaren av fastigheten Edeby 14:7
Peter Lundgren har därför inkommit med en skriftlig begäran att bygglovbesluten
2005-05-27 och 2007-06-04 ska upphävas. Samtidigt har även inlämnats ansökan
om bygglov för byggnad B, som i denna ansökan utgör fritidshus. Det föreligger
inget juridiskt hinder för bygg- och miljönämnden att besluta att upphäva de båda
bygglovbesluten eftersom upphävandet sker på begäran av den som haft nytta av
besluten och som tillika är ensam ägare av fastigheten.

Justerare
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Dnr BMN 09-728

Förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att med stöd av framställd begäran av ägaren av Edeby 14:7 upphäva nämndens
beslut 2005-05-27 C 600 och 2007-06-04 D 799 avseende beviljande av
bygglov inom fastigheten Edeby 14:7.

bmu 090604

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2009 § 94.

Exp till:
Peter Lundgren

Justerare

Justerare
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Lars Göran Lemon
Skräddartorp
763 93 Skebobruk

bmn § 49

Dm BMN 08-1537

Del av Harbroholm 6:20 i Edebo församling - strandskyddsdispens
och bygglov för uppförande av enbostadshus.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett enbostadshus.
Motivering
Några av Naturvårdsverkets nämnda skäl för att medge undantag från nybygg¬
nadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse.
Lagrum: PBL 3 kap 1 §, 8 kap 12 §, MB 3 kap 1, 2, 4, 6 §§

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se bilaga.
Faktura skickas i separat försändelse.
Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett enbostadshus inom del av fastigheten Harbroholm 6:20.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 126,2734 ha.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och nybyggnadsförbud
enligt 7 kap 13,14 och 16 §§ miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7
kap 31 § miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet
om särskilda skäl föreligger.

Utdragsbestyrkande
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Enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:1 om strandskydd kan undantag från
nybyggnadsförbudet medges
för komplementbyggnad, ianspråktagen tomtplats eller ersättningsbyggnad
för byggnad som är väl avskild från strandområdet genom t ex en väg
för lucktomt
för anläggning som måste ligga vid vattnet samt
för försvarsanläggning.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten belägen delvis inom riksintresseområde för kulturmiljövården Skebobruk [AB 93], se kap 6.4 och kartbilaga 6.1.
Enligt 2 kap 1-3 §§ Plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska
bestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § Miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 § Miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 2 § Miljöbalken skall stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka
områdenas karaktär.
Enligt 3 kap 4 § Miljöbalken är jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark far tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra ett rationellt skogsbruk.
Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Justerare

Justerare
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Bygg- och miljökontorets bedömning
Ansökan gäller en tomt placerad i ett större relativt lite bebyggt område. Avstånd
till den närmaste bebyggelsen är ca 250 m. Tomten är placerad mellan vattnet
och en väg som går till Solbaddet.
Bygg- och miljökontoret bedömer att några av Naturvårdsverkets nämnda skäl
för att medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.
Bygg- och miljökontoret har haft kontakt med sökande och undersökt om det går
att flytta placeringen utanför strandskyddat område. Sökande har kommit in med
en skrivelse och vidhåller sökt placering med hänvisning att det finns grunder
från bebyggelsen som tidigare funnits på fastigheten.
Vid besök på plats konstaterades att det finns flera gamla grunder som enligt
sökanden tillhört det gamla sågverket i Harbroholm. Utöver det finns det en
komplementbyggnad på max 10 m ca 250 m från den sökta platsen. Ingenting av
ovan nämnda kan användas som skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet.
2

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheten tillsammans med annan obebyggd mark i Harbroholm utgör ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet ochförväxt och
djurliv. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Bygg- och miljökontoret bedömer att området är obetydligt påverkade av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön och att det skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. Bygg- och miljökontoret bedömer att uppförande av ett enbostadshus inte kan anses som väsentlig samhällsintresse.
Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Med hänvisning härtill bedöms lokaliseringen som olämplig och uppfyller därmed inte kraven i 3 kap 1, 2, 4 och 6 §§ Miljöbalken.
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Med hänvisning härtill bedöms lokaliseringen som olämplig och uppfyller därmed inte kraven i 3 kap 1 § Plan- och bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Förutsättningarna for att medge bygglov enligt 8 kap 12 § Plan- och bygglagen
saknas således varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.
Kontorets förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att avslå strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett enbostadshus.
Motivering
Några av Naturvårdsverkets nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger inte för sökt bebyggelse.
Lagrum
3 kap 1, 2, 4 och 6 §§ Miljöbalken, 3 kap 1 § och 8 kap 12 § Plan- och bygglagen

Politisk beredning
bmu 090507

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2009 § 64.
Kommunicering
Sökanden har i skrivelse, daterad 2009-05-18, yttrat sig över utskottets förslag till
beslut.
Ägare till fastigheten Harbroholm 6:20 har inkommit med en skrivelse, daterad
2009-05-18.

(
Bygg- och miljökontoret vidhåller tidigare ställningstagande.
Politisk beredning
bmu 090604

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2009 § 95.
Utskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
utskottets ställningstagande som vidhåller tidigare förslag till beslut att avslå
ansökan.
Exp till: Lars Göran Lemon, bilaga Hur man överklagar -f delgivn.kv
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Kraftö AB
Johan Granlöf
Tornavägen 23
223 63 Lund

bmn § 50

Dnr BMN 07-2254

KulEsta 4:7 I Estuna församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av två vindkraftverk.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att bevilja bygglov för ansökta två vindkraftverk,
att godkänna bygganmälan samt
att byggsamråd inte erfordras.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se bilaga
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från beslutsdatum.
Anmälan om påbörjande och avslutande av byggprojektet ska göras per telefon
eller skriftligen, till Bygg- och miljökontoret, vx 0176-710 00.
Faktura skickas i separat försändelse.

Ärendet
Till bygg- och miljökontoret inkom 2007-11-05 bygglovansökan omfattande
tre vindkraftverk inom fastigheterna Södra Malma 1:6 och Kullsta 4:7.
Bygglovansökan har 2007-12-11 ändrats till att omfatta två vindkraftverk
inom Kullsta 4:7.
Ansökan avser nu bygglov för uppförande av två vindkraftverk inom fastigheten
Kullsta 4:7.
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Bakgrund
De båda verk som ansökan avser utgörs av två fullstora vindkraftverk med
höjden 150 m till rotorbladsspetsens högsta läge och tornhöjden ca.100 m.
Landskapet i vilket vindkraftverken avses att uppföras är ett relativt öppet
landskap med omväxlande åker- och skogsskiften. Båda verken är placerade på
åkermark. Avståndet mellan vindkraftverk och närmaste bostadshus är
beträffande båda verken cirka 470 m. Tillståndsprövning enligt 9 kap miljöbalken pågår hos länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Ett sammanfattande dokument
tillhörande tillståndsprövningen bifogas denna skrivelse.
Bygg- och miljökontorets bedömning
Norrtälje kommunfullmäktige antog i december 2008 ett av ledningskontoret
upprättat dokument innehållande riktlinjer för vindkraft i Norrtälje kommun. I
detta dokument anges att vindkraftverk med den storlek som är aktuell i detta
ärende inte bör placeras närmare bostäder än 400 m. I riktlinjerna anges på
upprättad karta även avgränsande områden med motstående intressen inom vilka
vindkraftverk skall prövas restriktivt. De båda platser som berörs av denna
ansökan omfattas inte av de båda ovan angivna restriktionerna.
Samråds- och remissyttranden
Inom ramen för miljöprövningen har yttrande hittills inkommit från
Försvarsmakten, som inte motsätter sig projektet,
teleoperatören Teracom, som motsätter sig endast det tredje vindkraftverk som
bygglovansökan inte längre omfattar,
Vägverket, som inte motsätter sig projektet,
Svenska Kraftnät, som erinrar sig mot att vindkraftverk 2 är beläget alltför nära
en befintlig kraftledning samt
Roslagen Ornitologiska förening, som förklarar sig inte ha någon erfarenhet av
hur stora vindkraftverk kan komma att påverkar fåglarnas sträckleder i området.
Föreningen oroar sig för att häckande rovfåglar i trakten kan kollidera med de
roterande vingbiaden. Föreningen emotser att ett kontrollerade studium av
eventuella förolyckade fåglar görs om vindkraftverken uppförs.
Kommunekologen säger i yttrande till kontoret att inga särskilt skyddsvärda
natur- och kulturvärden finns på de platser där verken planeras att uppföras.
Tillkommande yttranden
Utöver ovan angivna remissyttranden föreligger remissyttranden även från
Luftfartsverket, som inte har något att invända mot de två vindkraftverken men
kräver att de skall förses med belysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
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Kommunens miljöskyddsenhet har inget att erinra mot uppförandet av de två
vindkraftverken.
Fyra yttranden har inkommit från ägare av angränsande fastigheter (Kullsta
3:3, 3:6,4:5 och Norrsund 1:12). Två av dessa yttranden innebär att man
motsätter sig uppförandet av vindkraftverken. Det tredje yttrandet innebär att
man motsätter sig uppförandet av vindkraftverk 1 eftersom ett av
fastighetsägarna planerat bostadshus för generationsboende är lokaliserat till en
plats som innebär att avståndet mellan verket och byggnaden skulle bli endast
325 -350 m.
KungÖrelse/Kommunicering
Denna ansökan om bygglov har i början av april 2009 kungjorts i Norrtelje
Tidning. Därutöver har ägarna av fastigheter gränsande mot Kullsta 4:7 tillställts
kungörelsen via brev. Bygglovansökan med huvuddelen av tillhörande
utredningar har under tre veckors tid funnit att ta del av på kommunens hemsida
och genom kommunens kontaktcenter.
Förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår att bygg- och miljönämnden besluta
att bevilja bygglov för ansökta två vindkraftverk,
att godkänna bygganmälan samt
att byggsamråd inte erfordras.

bmu 090616

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet på extra utskott den 16 juni 2009
§112.

Exptill:
Kraftö AB, Johan Granlöf, bilaga Hur man överklagar.
Ägare av fastigheterna Kullsta 3:3,4:5 och Norrsund 1:12, bilaga Hur man
överklagar + delgivn.kvitto
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Norrtälje Segelsällskap

bmn § 51
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Råd man by 6:20 i Rådmansö församling - olovligt uppförd komplementbyggnad - uttagande av byggnadsavgift.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap 4 § av Norrtälje Segelsällskap
uttaga byggnadsavgiften 4 x 1 800 = 7 200 kronor för olovligt uppförd
komplementbyggnad.
Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Stockholms län postgiro 351 72 - 6, inom
två månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se bilaga

Bakgrund
Bygg- och miljökontoret har genom att ta del av höstnummer 2008 av Norrtälje
Segelsällskaps nyhetsbrev blivit informerat att en ny komplementbyggnad uppförts på den av föreningen ägda ön Flåten i Norrtäljeviken. Byggnaden som
tagits i anspråk som redskapsbod är vad avser utformningen och byggnadsytan
15 m anpassad till regelverket för bygglovbefriad friggebod.
Byggnaden har uppförts utan bygglovprövning, vilket torde bero på att man
från föreningens sida inte inhämtat relevant upplysning om begränsningen i
rätten att uppföra en bygglovbefriad friggebod; rätten att uppföra bygglovbefriade bodar är knutet endast till en- eller tvåbostadshus. Någon sådan
byggnad finns inte på Segel sällskapets fastighet Rådmanby 6:20.
Efter uppmaning från kontorets sida har en bygglovansökan för den uppförda
byggnaden inlämnats.
2

Bygg- och miljökontorets bedömning
Bygg- och miljökontoret konstaterar att det på fastigheten Rådmanby 6:20 utan
erforderligt bygglov uppförts en komplementbyggnad med byggnadsarean
15 m . Förhållandet innebär enligt Plan- och bygglagen 10 kap 4 § att byggoch miljönämnden skall besluta avseende uttagande av byggnadsavgift,
2
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vilken enligt denna paragraf skall bestämmas till 4 x bygglovavgiften for den
byggnad som uppförts. Byggnadsavgiften skall därför i detta ärende bestämmas
till 4 x 1 800 kronor = 7 200 kronor.
Avgiften far bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges om nämnden
bedömer den gjorda överträdelsen vara ringa. Byggnadsavgiften tas ut av den
som vid uppförandet var ägare av byggnaden.
Kontorets förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att med stöd av Plan- och bygglagen 10 kap 4 § av Norrtälje Segelsällskap
uttaga byggnadsavgiften 4 x 1 800 = 7 200 kronor för olovligt uppförd
komplementbyggnad.

Politisk beredning
bmu 090206

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2009 § 31.

Kommunicering

bmu 090604

Norrtälje Segelsällskap har i skrivelse, daterad 2009-03-12, yttrat sig överutskottets förslag till beslut.
Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 4 juni 2009 § 99.
Utskottet har* tagit del av inkommen skrivelse, men finner inte att denna
förändrar utskottets ställningstagande och vidhåller tidigare förslag till beslut
om uttagande av byggnadsavgift.
Ordförande Mats Hultin (m) var inte närvarande vid diskussionen i detta
ärende.

Exp till:
Norrtälje Segelsällskap, bilaga Hur man överklagar + delgivn.kvitto
Länsstyrelsen, ekonomienheten
Kassan, för kännedom
Justerare
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Cecilia Brick
Trappstigen 2
181 31 Lidingö
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Del av Rödlöga 1:12, skifte 7, i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att hos länsstyrelsen avstyrka erforderlig dispens enligt 7 kap 13,14 och 16 §§
miljöbalken för uppförande av ett fritidshus inom del av fastigheten Rödlöga
1:12.
Motivering
Tomtplatsen är i sin helhet belägen innanför strandskyddszonen. Syftet med
strandskyddet är enligt Miljöbalken 7 kap 13 § att trygga förutsättningarna för
friluftslivet och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växter och djur.
Bebyggelsen strider mot översiktsplanen för Norrtälje kommun. Detta kust- och
skärgårdsområde omfattas även av skydd enligt 4 kap 4 § miljöbalken och har
bevarandeintressen som ska skydda allemansrätten. 14 § framgår det tydligt att
man bör vara särskilt restriktiv mot ny fritidsbebyggelse.
Lagrum
2 kap 1-3 §§, 8 kap 12 § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13, 14 och 16 §§ miljöbalken

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av
fritidshus, inom del av fastigheten Rödlöga 1:12, skifte 7.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 20,4 ha.
Justerare
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Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och nybyggnadsförbud
enligt 7 kap 13, 14 och 16 §§ miljöbalken. Länsstyrelsens tillstånd erfordras för
byggprojektet.
Enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:1 om strandskydd kan undantag från
nybyggnadsförbudet medges
för komplementbyggnad, ianspråktagen tomtplats eller ersättningsbyggnad,
för byggnad som är väl avskild från strandområdet genom t ex en väg
för lucktomt
för anläggning som måste ligga vid vattnet samt
för försvarsanläggning
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen
inom område för riksintresse för miljövården, "Stockholms skärgård-yttre
delen" (se kap 3.4.3, kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen
inom område för riksintresse för kulturmiljövården "Svartlöga - Rödlöga (AB
617") (se kap 6.4.2, kartbilaga 6.1).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen
inom riksintresseområde för de samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2,
kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen
inom referensområde för miljöövervakning (se kartbilaga 6.4).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen
inom område för riksintresse för friluftslivet (se kap 15.3, kartbilaga 15.1).
Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-3 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.
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