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bmn § 82
Val av justerare

Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen
den 21 oktober 2009 kl. 11.00 på Bygg- och miljökontoret.

Berit Elisson (fp) utses att tillsammans med vice ordförande Roland Larsson (s)
justera ärende 4, § 85.
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dm* 09-10140.422

Begäran om synpunkter angående planerad vattenverksamhet på fastigheten
Mora 1:55 i Länna församling.
E-post 2009-06-10
Lsts dnr 535-2009-31220
Svar till Lst 2009-07-16 gm förvaltningschef M Viktorsson.
"Bygglov är beviljat för den föreslagna åtgärden och att bygg- och miljönämnden
skulle ha någon negativ syn på ärendet är inte troligt".

B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 09-16

Dispens från strandskyddsbestämmelserna samt tillstånd enligt bestämmelserna
till skydd för landskapsbilden för uppförd brygga samt trappanläggning på
fastigheten Arholma S:6 i Björkö-Arholma församling.
Beslut 2009-09-11
Beteckn 5211-2009-017782 0188
Bygg- och miljöutskottet har 2009-03-05 § 37 beslutat att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens för byggprojektet.
Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförd brygga samt trappanläggning på fastigheten
Arholma S:6 i Norrtälje kommun i enlighet med ansökan.
Den mark som får tas i anspråk är endast anläggningarnas yta på marken.
Som villkor för beslutet gäller att bryggan samt trappanläggningen inte far
stängas av för allmänheten.

Dnr 09-2143-432

Nedläggning av vatten- och avloppsledningar i Blidösundet mellan
Stämmarsund på Blidö till Köpmanholm på Yxiö i Norrtälje kommun.
Beslut 2009-09-11
Beteckn 535-2009-40019
Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats
i anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger vissa försiktighetsmått som ska följas, se beslut.
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts....
Dm- 09-2524-4379

Angående anmälan om muddring av de inre delarna av viken samt utläggning av
mattor för att begränsa igenväxningen, Byholma 22:2 i Väddö församling.
Beslut 2009-08-20
Beteckn 535-2009-49567
Länsstyrelsen förelägger Bromskärsfjärdens tomtsamfällighet att vidta
försiktighetsåtgärder i samband med muddringsarbeten i viken, se beslut.
Länsstyrelsen förbjuder Bromskärsfjärdens tomtsamfällighet att lägga ut en
bottentäckande matta i syfte att förhindra återetableringen av vegetation.

Dm- 09-2673-4379

Angående anmälan om muddring av de inre delarna av viken vid "Gamla byn" på
fastigheten Fredlarna 1:1 i Blidö församling.
Beslut 2009-09-14
Beteckn 535-2009-469998
Länsstyrelsen förelägger Fredlarnas Naturskyddsförening att vidta försiktighetsåtgärder i samband med muddringsarbetet i viken, se beslut.

Dnr

Tillsyn avseende dike på fastigheten Frötima-Väsby 3:1 i Frötuna församling.
Beslut 2009-09-16
Beteckn 535-2008-103146
Länsstyrelsen förelägger ägaren till fastigheten Frötuna-Väsby 3:1 att vidta
följande åtgärder:
- rensa dike och utloppsränna belägna på fastigheten Frötuna-Väsby 3:1 enligt
röd markering på kartskiss.
Ovanstående dike ska rensas från vegetation (löv, gräs, sly, buskar och rötter)
och lösa sediment ned till ursprunglig dikesbotten. Vid osäkerhet om dikesbottens ursprungliga nivå ska den nivå gälla på vilken eventuella äldre trummor
och rör återfinns. Arbetet ska vara avslutat senast 31 november 2009.

Dnr 08-3337-427

Avslutningsplan för Ryatippen, Hallsta 4:1, i Häverö församling, Norrtälje
kommun.
Beslut 2009-08-28
Beteckn 5621-2007-53668
Länsstyrelsen godkänner avslutningsplanen för Ryatippen på fastigheten Hallsta
4:1 i Norrtälje kommun.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

2009-10-15

3 (27)

bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts....
Länsstyrelsen förelägger att utöver det som Holmen Paper AB har åtagit sig att
genomfora i den inlämnade avslutningsplanen, om följande försiktighetsmått,
redovisningar och kontroller, se beslut.

Dnr 09-509

Överklagande av beslut avseende marklov för parkeringsplats på fastigheten
Oxhalsö 2:868 i Blidö församling.
Beslut 2009-09-22
Beteckn 4032-09-43385
Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 april 2009, D 592 att bevilja marklov
för parkeringsplats.
Ägare till Oxhalsö 2:225 har Överklagat beslutet. De har som grannar inte givits
möjlighet till grannyttrande innan lov beviljades.
Aktuell parkeringsplats har prövats genom marklov. Något bygglov har inte meddelats. Länsstyrelsen finner - då det inte är fråga om en parkering avsedd för ett
eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och inte heller mark som avsatts till
gata eller väg - att nämnden borde ha prövat om bygglov kan meddelas.
Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet och överlämna
ärendet för ny handläggning.

Dm- 09-425

Överklagande av beslut avseende fastigheten Rå dm an sö-Östern äs 1:13 i
Rådmansö församling.
Beslut 2009-08-24
Beteckn 4032-09-42693
Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 maj 2009 bmu § 69 att bevilja bygglov
för utökning av parkeringsplats.
Ägare till RådmansÖ-Östernäs 1:10 har överklagat beslutet.
Enligt länsstyrelsens uppfattning har det inte framkommit någon omständighet i
ärendet som visar att det sökta läget skulle innebära någon betydande olägenhet
för klagandena enligt vad som sägs i 3 kap 2 § PBL.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts....
Dm* 08-1784

Överklagande av beslut avseende fastigheten Sonö 1:49 i Söderbykarl
församling.
Beslut 2009-08-27
Beteckn 4032-09-29650
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 april 2009 C 479 att meddela positivt
förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och en maskinhall. Som
villkor för beslutet angavs bland annat att maskinhallen bör placeras så att
bullerstörningar för kringliggande bostäder minimeras.
Ägare till Sonö 1:75 har överklagat beslutet.
Länsstyrelsen bedömer endast innehållet i det överklagade beslutet. Frågor som
gäller avstyckning lämnas utanför länsstyrelsens bedömning.
Länsstyrelsen konstaterar att det inte framgår av handlingarna vad maskinhallen/uthuset ska användas, planerad storlek etc. Det syns inte ha utretts text vad
det är för verksamhet som ska bedrivas på platsen, huruvida den verksamhet som
ska bedrivas kommer att generera trafik och i så fall av vilken omfattning och art,
och om det kommer att finnas behov av ytterligare parkeringar.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återlämnar ärendet till
bygg- och miljönämnden för ytterligare utredning.

Dnr 08-634

Överklagande av beslut avseende fastigheten Utanbro 1:66 i Länna församling.
Beslut 2009-09-22

Beteckn 4032-08-38402, -38433, -45999

Bygg- och miljönämnden meddelade den 2 april 2008, D 510 bygglov för omoch tillbyggnad av pizzeria med mindre avvikelse från detaljplan.
Beslutet har överklagats av ägaren till Utanbro 1:60, Utanbro 1:58 och Hästängens vägförening.
Länsstyrelsen anser vid en samlad bedömning av den avvikande åtgärd som söks
och den tidigare avvikelsen från planen avseende befintlig fastighet och byggnad
inte kan utgöra en sådan mindre avvikelse som avses i 8 kap 11 § sista stycket
PBL. Planmässigt hinder mot bygglovet föreligger.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.
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Justerare .

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
i / ^ w v AI iv i

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2009-10-15

5 (27)

bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts....

Dnr 07-1915

Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Väddö-Backa 2:17 i Väddö
församling.
Beslut 2009-09-02
Beteckn 4032-09-15821
Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 209 bmu § 27 att medge
strand skyddsdispens och bevilja bygglov för uppförande av ett fritidshus m.m
Beslutet har överklagats av delägare till VäddÖ-Backa 2:17.
Den omständigheten att klagandena är delägare i fastigheten vid tiden för bygglovet, som söktes av annan delägare, medför inte att de har besvärsrätt. En delägare till en fastighet som söker bygglov eller strandskyddsdispens måste ha
civilrättslig förfoganderätt genom samtycke från övriga delägare till marken för
att kunna bebygga den enligt lovet och dispensen. Enligt allmänna rättsgrundsatser kan en delägare, som anser att annan delägare genom sitt förfarande åsidosatt denna princip» tillvarata sin rätt enligt 2 § lagen om samäganderätt genom att
påkalla domstols prövning. Detta framgår av Högsta domstolens avgörande den
30 mars 1990 (NJA 1990 s. 184). Övriga delägare kan på detta sätt tillvarata sina
rättigheter. De kan däremot inte anses berörda av det överklagade beslutet på
sådant sätt att de är besvärsberättigade.
Länsstyrelsen avvisar överklagandet av såväl bygglovet som strandskyddsdispensen.

Dnr 09-162

Överklagande av beslut avseende fastigheten Yxlö 2:119 i Blidö församling.
Beslut 2009-09-03
Beteckn 4032-09-29624, - 33654
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 april 2009 C 480 att bevilja förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus.
Ägare till YxlÖ 3:15 och 13:7 har överklagat beslutet.
Länsstyrelsen tar inte upp överklagande från Yxlö 13:7 till prövning då fastigheten inte gränsar till fastigheten Yxlö 2:119 och inte heller är belägen på sådant
sätt att det angår honom i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen.
Enligt länsstyrelsens bedömning är de sökta åtgärderna förenliga med
hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap MB och riktlinjerna i kommunens översiktsplan. Lokaliseringen får i övrigt anses förenlig med de allmänna intressen
som enligt 2 kap PBL skall beaktas.
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts....

De sökta åtgärderna kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för
omgivningen som avses i 3 kap 2 § PBL.
Länsstyrelsen avslår överklagandet från Yxlö 13:5.

M E D D E L A N D E N FRÅN LÄNSSTYRELSEN

Dnr 09-162

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende del av fastigheten Yxlö 2:119 i
Blidö församling (dnr 4032-09-29624, 4032-09-33654)
Meddelande 2009-09-28
Beteckn 4032-09-65872
Länsstyrelsens beslut den 3 september 2009 har överklagats i rätt tid av Agnetha
Svensson och Gunilla Enblom (Yxlö 13:5)
Skrivelse med överklagande överlämnas till Länsrätten i Stockholms län.

Dnr 09-162

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende del av fastigheten Yxlö 2:119 i
Blidö församling (dm 4032-09-29624. 4032-09-33654)
Meddelande 2009-09-28
Beteckn 4032-09-66429
Länsstyrelsens beslut den 3 september 2090 har överklagats i rätt tid av Ralf
Lennholm (Yxlö 13:7).
Skrivelse med överklagande överlämnas till Länsrätten i Stockholm län.

B E S L U T FRÅN LÄNSRÄTTEN
Dm- 08-772

Överklagande av länsstyrelsens beslut 2009-04-07, dm* 4032-092399 - besvärsrätt i fråga om beslut om förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus
alternativt fritidshus.
Dom 2009-09-11
Mål nr 10107-09, rotel 551
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSRÄTTEN forts...
Bygg- och miljönämnden beviljade den 5 december 2008 förhandsbesked för
uppförande av fyra enbostadshus alternativt fritidshus.
Beslutet har överklagats av ägare till Nänninge 1:42,
Länsrätten finner att Staffan Blombergs fastighet inte är belägen på ett sådant
avstånd och på ett sådant sätt i förhållande till Åkerö 3:7 att han skulle vara
berörd på ett sådant särskilt sätt som krävs enligt praxis.
Länsrätten avslår överklagandet.

Y T T R A N D E T I L L NACKA TINGSRÄTT, MILJÖÖOMSTOLEN
Dnr 06-878

Yttrande över till Miljödomstolen inkommen överklagan avseende beviljat bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av biygga inom fastigheten
Vagnsunda 1:57 i Blidö församling. Mål nr 1480-09, enhet 3
Tjänsteskrivelse 2009-09-30
Bygg- och miljönämnden har efter att ha tagit del av innehållet i handlingarna
beslutat att vidhålla tidigare ställningstagande då aktuell brygga enligt nämndens
uppfattning inte inskränker allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet och
föreslår att överklagandet lämnas utan avseende.

B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 09-2509-4279

Ansökan om ändring av villkor för tillåtet utsläpp av svavel från A-pannan vid
Hallsta Pappersbruk, HäverÖ församling, Norrtälje kommun.
Dom 2009-08-28
Milj ödomsto len förordnar med ändring av villkor 10 i miljödomstolens deldom
2000-06-26 (mål nr M 15-99) att följande villkor ska gälla under 2009.
"Utsläppet av svaveloxider, räknat som S, från fastbränslepannan (A-pannan) får
under 2009 inte överstiga 150 mg/MJ tillfört bränsle som årsmedelvärde."
Från och med år 2010 träder villkor 10 i nämnda dom åter i kraft.
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DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN forts...
Dm 06-601-411

Överklagande av länsstyrelsens beslut 2008-02-08, beteckn 505-07-72456, avseende ansökan om tillstånd anordna enskild avloppsanläggningförBDT-vatten.
Håknäs 6:2 i Vätö församling.
Dom 2009-08-27
Mål nr M 1164-08
Robert Hellgren har överklagat beslut att meddela tillstånd för anordnande av
enskild avloppsanläggning för BDT-avlopp på fastigheten Håknäs 6:2 och yrkat
att beslutet undanröjs och återförvisas till kommunen för ny handläggning så att
en bättre teknisk lösning kan uppnås.
Miljödomstolen konstaterar att det överklagade beslutet endast avser tillstånd till
en typgodkänd slamavskiljare för BDT-avlopp och att avloppsvattnet ska avledas
till infiltration.
Miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning. Miljödomstolen avslår överklagandet.

Dm- 08-2451-432

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 10 juni 2008, beteckn 535-2005¬
50130, tillsyn avseende anläggande av våtmark. Vettershaga 1:47 i Länna
församling.
Dom 2009-08-27
Mål nr M 3300-08
Länsstyrelsen beslutade den 10 juni 2008 att förelägga E Holtsmark att återställa
utloppet från dammen på fastigheten Vettershaga 1:47 genom att sänka det till
ursprunglig nivå för utloppsröret, dvs med cirka en meter. Arbetet skulle enligt
föreläggandet vara avslutat senast den 30 september 2008 och därefter
rapporteras till samt godkännas av länsstyrelsen. Holtsmark har överklagat
beslutet länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.
Miljödomstolen avslår överklagandet. Dock ändras tidpunkten i länsstyrelsens
beslut till att förelagt arbete ska vara avslutat senast tre (3) månader efter det att
denna dom vunnit laga kraft.
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN KAMMARRÄTTEN
Dm- 07-1886

Överklagande av Länsrättens dom den 25 juni 2009, mål nr 25371-08, förhandsbesked, nu fråga om prövningstillstånd. Del av Södra Nånö 1:35 i Estuna
församling.
Protokoll 2009-09-01,
Mål nr 5217-09
Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 augusti 2008 § 205 att bevilja
förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus.
Beslutet överklagades av bland annat ägare till Södra Nånö 3:11,3:12.
Länsstyrelsen beslutade den 4 december 2008 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Länsrätten som i sin tur avslog
överklagandet.
Länsrättens dom är överklagad och klaganden begär nu prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står
därför fast.

B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dm* 09-10153.245

Avstyckning från Abrahamsby 2:13 i Gottröra församling.
Underrättelse om avslutad förrättning.
AB092081
Förrättningen har avslutats den 18 augusti 2009 utan sammanträde.

Dm 09-10199.245

Avstyckning från Edeby 19:1 samt an läggnings åtgärd inom Väddö församling.
Godkännande av förrättning AB083439
Ovan angivna förrättning har avslutats den 11 september 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
14 september 2009.

Dm- 09-10193.245

Avstyckning från Görla 9:2 i Frötuna församling.
Godkännande av förrättning. AB091753
Ovan angivna förrättning har avslutats den 8 september 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
8 september 2009.
Utdragsbestyrkande
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Sida
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dnr 09-10202.245

forts...

Avstyckning från Issjö 3:97 fastighetsreglering berörande styckningslotten och
Issjö 1:16 samt anslutning enligt 42a § A L i Länna församling.
Godkännande av förrättning AB091595
Ovan angivna förrättning har avslutats den 14 september 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson.

Dm-09-10194.245

Avstyckning från Toftinge 1:2 i Väddö församling.
Godkännande av förrättning AB091334
Ovan angivna förrättning har avslutats den 7 september 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
8 september 2009.

Dnr 09-10179.245

Avstyckning från Tälje 3:51 i Norrtälje stad.
Godkännande av förrättning AB08153
Ovan angivna förrättning har avslutats den 18 augusti 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
25 augusti 2009.

{

Dnr 09-10198.245

Avstyckning från VäddÖ-Västernäs 2:17 i Väddö församling.
Godkännande av förrättning AB092251
Ovan angivna förrättning har avslutats den 11 september 2009.
Förrättningen är godkänd av Bygg- och miljönämnden gm Mats Viktorsson den
14 september 2009.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N
Dnr 08-10285.214

Detaljplan för del av fastigheten Håknäs 1:6 i Vätö församling
Remiss 2008-12-18
Ks 07-556
Yttrande/Tjänsteutiåtande 2009-09-18
Bygg- och miljönämnden bedömer, med stöd av bygg- och miljönämndens riktlinjer för hästgårdar, att detaljplaneförslaget kan genomföras inom del av
rubricerad fastighet om följande beaktas
- Antalet hastar som får hållas på fastigheten bör begränsas
- Redovisning av tillgänglig mark för bete och stallgödselspridning bör för två till tre hästar på en
fastighet uppgå till ca 6 hektar mark, då ingår betesmark och mark för stallgödselspridning.
- Betesmark bör finnas i närområdet i sådan storlek att marken runt stall och befintliga bostadshus
kan avlastas
- Det planerade bostadshuset bör utgå ur plan förs laget då det ligger inom 50 m från stallbyggnaden och kan utsättas för olägenheter.
För övrigt hänvisar bygg- och miljönämnden till motiveringen och bedömningen i tjänsteskrivelsen.

Dnr 09-10149.214

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:195 i Norrtälje stad (förskolan
Blåklinten).
Remiss 2009-06-25

Ks 07-1801

Yttrande/Tjänsteutlåtande 2009-09-09
Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta
planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning.
- Dagvattenhanteringen bör utredas närmare och hur omhändertagandet ska ske
bör preciseras i den fortsatta planprocessen.
- Avståndet mellan planerad plats för förskolebyggnaden och hästhållningen på
Vigelsjö ridskola (stall och områden där hästar vistas) bör preciseras närmare så
att det framgår av planhandlingarna.

ÖVRIGT
Dnr 09-1278

Meddelande om förbud av försäljning och hantering av bensin.
Räddningstjänsten 2009-08-31
Avser: OKQ8 Automatstation, Stockholmsvägen 28, Norrtälje
Gällande tillstånd saknas. Tidigare tillstånd utgick 2008-12-31.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
ÖVRIGT
2009-08-31 inkom ett larm från SOS till räddningstjänsten om ett bensinläckage
från en slang.
"Med tanke på hur slangen såg ut tyder det på stora brister i service och underhåll
av stationen. Eftersom tillstånd saknas och att nytt tillstånd har sökts så far den
som sökt tillstånd vid en eventuell avsyning visa att anläggningen uppfyller alla
krav.

Dnr 09-10192.108

Anmälan mot Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun.
- JO - beslut 2009-09-08
Dnr 4154-2009
Kristina Ekström har i en anmälan till JO framfört kritik mot nämnden angående
handläggning och beslut i ett bygglovärende (dm 09-1029)
Anmälan mot nämnden ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd från JO:s
sida.

Dnr 2007-307-427

Omprövning av beslut daterat 209-06-16 bmn § 54, Väddö-Tomta 1:77,1:78,
1:79,1:80,1:81,1:82,1:83,1:84,1:85 och 1:86 i Väddö församling, Norrtälje
kommun. Sanering av markföroreningar inom område för tidigare sågverksamhet.
Delegationsbeslut 2009-09-14
Bygg- och miljönämnden omprövar sitt beslut 2090-06-16 § 54 så att ändring
sker av följande tidpunkter.
Den första att-satsen ändras så att datum 2009-08-03 ändras till 2009-11-09 samt
att datum 2009-11-02 ändras till 2010-02-15.
Den andra att-satsen ändras så att datum 2009-07-20 ändras till 2009-10-26.
Den fjärde att-satsen ändras så att datum 2010-01-02 ändras till 2010-03-31.
I övrigt gäller beslutet 2009-06-16, bmn § 54 oförändrat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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DELGIVNINGAR
AVSKRIVNA ÄRENDEN
Dnr 09-1203

Del av Bergsvik 2:6 i Vätö församling - förhandsbesked för uppförande av två
enbostadshus alternativt fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm* 04-1208

Dyvik 3:145 i Vätö församling - anmälan om olaga - olovligt uppfört tält.
Anmälaren har i skrivelse 2008-03-10 erhållit redovisning av kontorets slutliga
inställning till de på fastigheten genomförda byggprojekten. Ärendet avskrivs
från vidare handläggning.

Dnr 07-2205

Finnala 5:1 i Björkö-Arholma församling - uppförande av två vindkraftverk.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 09-1466

Frötuna-Björknäs 2:9 i Frötuna församling - uppförande av gäststuga.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 08-2148

Gransäter 28 i Norrtälje stad - anmälan om olaga - olovlig vinteruppställning av
segelbåt.
Avskrivs då förlikning mellan anmälare och båtägare har träffats genom
kontorets försorg.

Dm* 09-503

Gräsken 1:78 i Blidö församling - uppförande av fritidshus och gäststuga/förråd.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-1521

Humlö 1:65 i Frötuna församling - tillbyggnad av fritidshus.
Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats.

Dnr 97-441

Håtö 1:5 i Frötuna församling - anmälan om olaga - uppförda bryggor mm.
Inget ingripande mot utlagda bryggor från kontorets sida. Avskrivs från vidare
handläggning med hänvisning till tjänsteskrivelse 2008-02-22.

Dm 09-26

Håtö 2:113 i Frötuna församling - anmälan om olaga - olaglig placering av byggnader.
Grund saknas för ingripande mot ägare till 2:113. Ärendet avskrivs från vidare
handläggning.

Dnr 09-1273

Laboremus 7 i Norrtälje stad - tillbyggnad av flerbostadshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Justerare

Justerare
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DELGIVNINGAR
AVSKRIVNA ÄRENDEN

forts...

Dm 09-1096

Del av Landsboda 1:7 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av
tre enbostadshus alternativt fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har länmats in enligt begäran.

Dnr 06-439

Lavskrikan 4 i Norrtälje stad - anmälan om olaga - olovligt uppförd altan.
Ärendet avskrivs i samförstånd med anmälaren.

Dnr 09-1208

Del av Lundås 8:1 i Edebo församling - uppförande av enbostadshus och
garage/förråd etc.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 09-1125

Löparö 2:113 i Länna församling - anmälan om olaga - olovligt uppförd brygga.
Avskrivs då anmälan berör en enskild brygga, grund saknas för ingripande.

Dm* 08-950

Del av Närtuna-Ubby 2:1 i Närtuna församling - förhandsbesked för uppförande
av enbostadshus och stall.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-1301

Riala-Ekeby 1:30 i Riala församling - uppförande av garage/förråd.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-1525

Rö-Eke 3:2 i Rö församling - uppförande av lastbilsgarage.
Avskrivs då inskickat material endast var underlag för vidare diskussion och inte
en formell ansökan.

Dm- 06-111

Singö-Söderby 10:1 i Singö församling - anmälan om olaga - olovligt uppfört
insynsskydd och solhörna.
Avskrivs då insynsskyddet har tagits bort. Grund för uttagande av byggnadsavgift
har undanröjts.

Dnr 09-1444

Skebo 1:106 i Ununge församling - anläggande av brygga.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm* 09-1483

Skederids-Mälby 1:2 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus alternativt hästgård (tomt B).
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Justerare

Justerare
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AVSKRIVNA ÄRENDEN

forts...

Dm- 09-1511

Sparta 4 i Norrtälje stad - tillbyggnad av enbostadshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-1538

Sunda 1:49 i Blidö församling - tillbyggnad av fritidshus.
Avskrivs då bygganmälan inte behövs för aktuell tillbyggnad.

Dm* 08-933

Svensboda 1:3 i Riala församling - anmälan om olaga - olaga trädfällning.
Avskr ivs då ingripande inte kommer att ske från kontorets sida.

Dnr 06-1153

Söderöra 3:116 i Blidö församling - anmälan om olaga - olovligt uppförd brygga
och byggnad under uppförande.
Avskrivs från vidare handläggning. Efter avslutad skriftväxling mellan
fastighetsägare, anmälare och kontoret har kontoret inget mer att tillföra ärendet.

Dnr 09-1488

Vettershaga 1:27 i Länna församling - ombyggnad och ändrad placering av
förråd/vedbod.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-1634

Vettershaga 3:3 i Länna församling - tillbyggnad av brygga.
Avskrivs då sökt tillbyggnad inte är bygglovpliktig.

Dm* 09-1506

Vämlinge 6:65 i Estuna församling - installation av eldstad i fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 08-1589

Yxlö 1:247 i Blidö församling - anmälan om olaga - olovligt uppfört bostadshus
samt flera byggnader utan bygglov.
Avskrivs då grund för ingripande saknas.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeIsenheten
WC-AVLOPP
Fastighet
Lågarö 8:41, Rådmansö
Del av Riala-Ekeby 14:1 (tomt A, B
och C), Riala
Edeby8:7, Väddö
Bro Ekeby 1:4 del av, Roslagsbro
Marum 7:39, Björkö-Arholma
Fjäll 16:3, Väddö
Libbersmora 1:5, Rimbo
Mora 2:35, Länna
Estuna-Göringe 6:1, Estuna
Ösbyholm 1:123, lott A, Frötuna
Ortala 10:12, Väddö
Senneby 1:10, Väddö
Ortala 33:3, Väddö
Uppveda 3:34, Vätö
Harö 2:6, del av, Roslagsbro
Kundby2:9, Rimbo
Tulka 1:55, Häverö
Tulka 1:54, Häverö
Västanvik 1:45, Rådmansö
Spraggarboda 1:22, Frötuna
Tulka 2:11, Häverö
Söderbyle 1:24, Väddö
Norrvreta 2:41, Singö
Issjö 1:23, Länna
Rekinde 5:6, Edsbro
BDT-AVLOPP
Fastighet
Norröra6:19, Blidö
Gottröra-Mjölsta 1:50, Gottröra
Sunda 1:93, Blidö
Gryta 4:76, Roslagsbro
Edeby8:9, Väddö

Utdragsbestyrkande
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/iivsmedelsenheten
BDT-AVLOPP
forts...
Underskog 1:43, Länna
Grövsta 8:92, Länna
Gärdsnäs 2:60, Länna
Vagnsunda 1:97, Blidö
Rådmanby 1:48, Rådmansö
Väddö-Veda 2:61, Väddö
Vagnsunda 1:109, Blidö
Skeppsmyra 1:68, Björkö-Arholma
Nänninge 1:27, Rådmansö
Rangarnö 1:28, Väddö
Vagnsunda 5:1, Blidö
Håtö 1:144, Frötuna
Edebo-Gillberga 7:4, Edebo
Grövsta 8:92, Länna
Grovstanäs 4:204, Länna
Stärbsnäs 1:14, 2:14, 3:14, BjörköArholma
W C ANSLUTEN T I L L S L U T E N TANK
Fastighet
Humlö 1:19, Frötuna
Dyvik 1:266, Vätö
Fjäll 2:259, Väddö
Norra Sund 13:1, Väddö
Norra JärsÖ 8:5, Söderbykarl
Dyvik 1:265, Vätö
Oxhalsö 1:152, Blidö
Gottröra-Mjölsta 1:50, Gottröra
Sunda 1:93, Blidö
Gryta 4:76, Roslagsbro
Oxhalsö 2:842, Blidö
Väddö-Veda 2:29, Väddö
Grovstanäs 4:107, Länna
Fogdö 1:124, Singö
Herräng 1:207, Häverö

Justerare

Justerare
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Meddelanden från miIjö-/hälso-/livsmedelsenheten
WC ANSLUTEN T I L L S L U T E N TANK

forts....

Grövsta 8:92, Länna
Solö 1:82, Frötuna
Gummarön 1:8, Frötuna
Vagnsunda 1:109, Blidö
Marum 6:134, Björkö-Arholma
Fjäll 19:75, Väddö
Bergsvik 3:42, Vätö
Dyvik 3:104, Vätö
Västra Edsvik 1:23, Björkö-Arholma
Utanå 1:34, Björkö-Arholma
Oxhalsö 2:451, Blidö
Grovstanäs 4:204, Länna
Fjäll 2:183, Väddö
E G E T OMHÄNDERTAGANDE AV T O A L E T T A V F A L L
Fastighet
Johannesberg 1:22, Gottröra
Utsund 1:20, Häverö
Västanvik 4:14, Rådmansö
Dyvik 1:22, Vätö
Skeppsmyra 1:49, Björkö-Arholma
Edeby8:9, Väddö
Dyvik 3:111, Vätö
Herräng 1:102, Häverö
Rävsnäs 2:81, Rådmansö
Rånäs 6:5, Fasterna
Högmarsö 1:27, Länna
Arholma 1:21, Björkö-Arholma
Riddersholm 1:7, Rådmansö
Riala-Sättra 2:244, Riala
Sunda 1:112, Blidö
Rådmanby 2:59, Rådmansö
Dyvik 3:144, Vätö
Håtö 2:38, Frötuna

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden från miljö-/hälso-/Iivsmedelsenheten
VÄRMEPUMP ANLÄGGNING
Fastighet
Odenslund 4:5, Söderbykarl
Lågarö 30:7, Rådmansö
Väddö Prästgård 1:30, Väddö
Bro Prästgård 1:24, Roslagsbro
Viby 2, Rimbo
Hallsta 4:89, Häverö
Gottsta 10:3, Häverö
Liesta 1:40, Rimbo
Lögla 1:2, Länna
Upplunda 3:12, Vätö
Skatan 4, Rimbo
Ropsten 1:1, Häverö
Västra Eka 2:14, Estnna
Vängsjöberg 5:3, Gottröra
Mora 3:85, Länna
Vågmästaren 1, Rimbo
Östkusten 2, Norrtälje
Gransäter 4, Norrtälje
Uppveda 3:34, Vätö
Buska 1:1, Häverö
Pluggskivlingen 5, Norrtälje
Tallen 8, Norrtälje
Husby-Sättra3:4, Rö
del av Bro-Ekeby 1:4 (Bro-Ekeby
1:27) Roslagsbro
Oxhalsö 2:451, Blidö
DEPONERING A V MUDDERMASSOR
Fastighet
Björnö 1:20, Frötuna
Frötuna-Väsby 1:18, Frötuna

Justerare

Justerare
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Meddelanden från miljÖ-/hä!so-/livsmedeIsenheten
INSTALLATION AV OLJECISTERN
Fastighet
Rilanda 1:17, Skederid
V I L L K O R A T GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet/försäljningsställe
Sökande
Vårsolen 1, Norrtälje/Restaurang
China Garden Norrtälje AB
China Garden
Gräddö 2:14, Rådmansö

Viktoriagården Förskola

GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet/försäljningsställe
Sökande
Härsby 1:9, Rö
Rövarborgens Förskola
Norra Berget 6, Norrtälje
Café Landkrabban
Skolorna 8, Norrtälje
Kvisthamrasko lan
Yxlö 2:175, Blidö
Köpmanholms kiosk
Stocksätra 1:2, Rimbo
Lisinge Golfrestaurang
Sjötullen 4, Norrtälje
Åtellet
Väddö-Hammarby 5:67, Väddö
TWÖ Produkter
Edsbro-Sättra 2:15, Edsbro
Förskolan och Fritidshemmet Igelkotten
Delfmen 4, Norrtälje/Rospiggens
Anneli Holmberg
matcafé
Draken 3, Norrtälje/Norrtälje daglig
verksamhet/V årbacken

TioHundra AB

Grindskolan 1, Norrtälje/Grindskolan Barn- och skolnämnden
Månskenet 6, Rimbo/Månskenets
Barn- och skolnämnden
förskola
Väktaren 1,
Norrtälje/Montessoriförskolan
Grossgärdet

Montessoriföreningen Grossgärdet ek. för.

Storholmen 1:6,
Roslagsbro/Storholmen Barnkoloni

Socialtjänstförvaltningen Stockholms Stad
LSS-kollo

TIDSBEGRÄNSAT GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet/försäljningsställe
Sökande
Rimbo-Tomta 3:55, Rimbo
Justerare

Justerare
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Sammanträdesdatum
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miIjö-/häIso-/Iivsmedelsenheten
FÖRLÄNGNING A V V I L L K O R A T GODKÄNNANDE AV
LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet
Sökande/företagsnamn
Fisken 1, Rimbo
Långsjö sko lan
Skarsjön, Rimbo
Skarsjöstugans Förskola
Barn- och Skolnämnden/Förskolan
Maskrosen 1, Norrtälje
Blåklinten
BjörnÖ 1:87, Frötuna
Barn- och Skolnämnden/Frötuna Skola
B E S L U T OM R E G I S T R E R I N G AV LIVSMEDELSANLAGGNING O C H
REGISTRERINGSAVGIFT
Fastighet
Sökande/företagsnamn
Avser marknadsstånd
Anjous Fisk
Tälje2:49, Norrtälje
Montessoriförskolan Bambino, Norrtälje
Anläggningens namn: LEL Design
c/o Leif Lind, Täby
AB
Barn- och skolnämnden/Bålbroskolan
Bålbro 1:3, Rimbo
Barn- och skolnämnden/Gottsta Skola
Gottsta4:20, Häverö
Hamnladan
Brännäset 9, Norrtälje
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
Sökande/företagsnamn
Harbroholm 6:25, Ununge
Skebo Kött AB, Skebobruk
Tälje2:49, Norrtälje
Montessoriförskolan Bambino, Norrtälje
Härsby 1:9, Rimbo
Rövarborgens Förskola
Marknadsstånd, Rimbo
Anjous Fisk
Väddö-Hammarby 5:67, Väddö
TWÖ Produkter
Edsbro-Sättra 2:15, Edsbro
Förskolan och Fritidshemmet Igelkotten
Anläggningens namn: LEL Design
c/o Leif Lind, Täby
AB
Barn- och skolnämnden/Gottsta Skola
Gottsta4:20, Häverö
Barn- och skolnämnden/Bålbroskolan
Bålbro 1:3, Rimbo
Anneli Holmberg/Rospiggens matcafé
Delfinen 4, Norrtälje
TioHundra AB/Norrtälje daglig
Draken 3, Norrtälje
verksamhet/V åibacken

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum

Justerare
/ /

Utdragsbestyrkande
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeIsenheten
B E S L U T OM P L A C E R I N G I RISK- 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
forts...
Väktaren 1, Norrtälje

Montessoriföreningen Grossgärdet ek.
förVMontessor i förskolan Grossgärdet

Storholmen 1:6, Roslagsbro

Socialtjänstförvaltningen Stockholms Stad
LSS-kollo/Storholmen Barnkoloni

B E S L U T OM ÅTERKALLANDE A V
GODKÄNNANDE/AVREGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING
Fastighet
Anledning till återkallande
Skärsta 1:204, Edebo
Anmälan om upphörd verksamhet har
inkommit till Bygg- och miljökontoret.
YTTRANDEN
Fastighet
Norrland 15, Norrtälje
Restaurang Lanternan, Norrtälje

Sida

Sammanträdesdatum

Yttrande till och avseende
Socialkontoret
Ansökan om tillstånd till servering av
alkoholdrycker

Högmarsö 2:245, Länna
Jöhmarsö Krog, Länna

Socialkontoret
Ansökan om tillstånd till servering av
alkoholdrycker

Furusundsleden, Marö

Länsstyrelsen i Stockholms län
Ansökan om nedsättning av högsta tillåtna
hastighet för fartyg passerande Marö i
Furusundsleden, sträckan grundet
Engelsman - Marö fyr.

Håtö 2:1, Frötuna

Länsstyrelsen i Stockholms län
Anmälan om vattenverksamhet

Pegasus 4, Norrtälje

Socialkontoret
Ansökan om tillstånd till servering av
alkoholdrycker, Restaurang Pub Hörnet
Utdragsbestyrkande

22 (27)
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Bygg- och miljönämnden (bmn)

2009-10-15

bmn § 83
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/Iivsmedelsenheten
YTTRANDEN

forts....

Fredlarna 1:1, Norrtälj e

Länsstyrelsen i Stockholms län
Anmälan om vattenverksamhet, muddring

Norrtälje Hamn

Länsstyrelsen i Stockholms län
Yttrande över ansökan om tillstånd för
hamn-verksamhet - uppskjutna frågor
avseende dagvatten och bränslehantering
för Norrtälje hamn.

Sjön Erken

Tekniska Kontoret. Förslag till skyddsföreskrifter för sjön Erkens
vattenskyddsområde.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr; 2009-1980-4230
Fastighet: Förrådet 9, Norrtälje
Beslut avseende efterbehandling av förorenad mark.
Dnr: 2009-2723-4692
Vreta Handel, Norrtälje - Beslut avseende avgift för extra offentlig kontroll
Dnr: 2009-2829-4111
Fastighet: Oxhalsö 2:842, Blidö
Föreläggande om försiktighetsmått avseende drift och skötsel av befintlig
avloppsanläggning.
Dnr: 2009-2674-4379
Fastighet: Oxhalsö 5:1, Blidö
Yttrande angående ansökan om dispens från förbud mot dumpning enligt
15kap,31§Miljöbalken.
Dnr: 2009-2804-4230
Fastighet: Fältmätaren 1, Norrtälje
Föreläggande om försiktighetsmått i samband med markundersökning och
efterbehandling av markförorening.

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (27)

• T ?

NORRTÄLJE

SAMMANTRADESPROTOKOLL

,,« .

Sammanträdesdatum

v

V j ( 1

,vi

KOMMUN
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeIsenheten
ÖVRIGA B E S L U T

forts...

Dnr: 2009-2846-4276
Fastighet: Stenbocken 3, Norrtälje. Norrtälje bussdepå
Bygg- och miljönämnden bedömer att provtagning av grundvatten enligt
prov-tagningsprogram kan avslutas eftersom analyserade prover visar att
grundvattnet inte är förorenat av olja och att eventuella ej detekterade
föroreningar inte rör på sig.
Dnr: 2009-53-4230
Fastighet: Kornboden 10, Rimbo
Efterbehandling/marksanering i samband med avetablering av
drivmedels anläggning.
Dnr: 2008-1080-427
Grisslehamn 18:55, Väddö
Efterbehandling/marksanering i samband med avetablering av
drivmedelsanläggning.
Dnr: 2009-1610-4443
Flygfyren 2, Norrtälje/Varuhuset Flygfyren
Information om bygg- och miljökontorets projekt Kosmetiska och
hygieniska produkter för barn.
Dnr: 2009-1611-4443
Gördelmakaren 5, Norrtälje/COOP Forum
Information om bygg- och miljökontorets projekt Kosmetiska och
hygieniska produkter för barn.
Dnr: 2009-1612-4443
Gördelmakaren 2, Norrtälje/Ö&B Överskottsbolaget
Information om bygg- och miljökontorets projekt Kosmetiska och
hygieniska produkter för barn.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
ÖVRIGA B E S L U T

forts...

Dnr: 2009-3071-4692
Riddersholm 1:8, Rådmansö, Kafé E3
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll.

AVVISNING/AVSKRIVNING A V ÄRENDE
Fastighet
Avvisning/avskrivning samt anledning
Klagomål på höga ljudnivåer. Avskrivs för
Riddarsporren 1, Norrtälje
att de problem som klaganden påpekar är
ordningsfrågor som är polisiära och inte
omfattas av miljöbalkens bestämmelser och
därför inte hanteras av BoM.
Vinden 9, Norrtälje

Klagomål avseende mögel bakom kakel o
badrummet. Efter besiktning av BoM har
gjorts bedömningen att klagomålet är
obefogat.

Falken 3, Norrtälje

Klagomål avseende fläktbuller. Bygg- och
miljökontoret bedömer att BRF Tornfalken
tagit sig an klagomålet och att erforderliga
åtgärder vidtagits för att avhjälpa bristerna.

Sandkilen 1, Norrtälje

Avskrivning. Badrummet som föranledde
klagomålet är nu renoverat.

Norröra 1:15 och 2:17, Blidö

Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande nedskräpning. Olägenhet för
människor eller miljön har ej kunnat
konstaterats.
Avskrivning. Avloppstillstånd finns på
2:16.
Avskrivning. Avloppstillstånd finns från
1992.
Avskrivning av klagomål på bilparkering
utanför tomt. Ingen olägenhet.

HÖgmarsÖ 2:247, Länna
Riala-Eneby 1:14, Riala
Vidö 4:12, Edebo

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande
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bmn § 83
DELGIVNINGAR
Meddelanden från milj ö-/hälso-/livsme dels enheten
AVVISNING/AVSKRIVNING

AV ÄRENDE

forts....

Gottsta 1:249, Häverö

Avskrivning av klagomål, stökigt på
grannars tomter. Ingen olägenhet.

Sättra, Edebo

Avskrivning av klagomål på olovlig
motorcrossbana. Ingen störning har kunnat
påvisas.

{

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande
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bmn § 83
DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT
Av bygg- och miljöchef Mats Viktorsson meddelade förhandsbesked,
strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan:
2009-08-24
C1197-1219
2009-08-31
C 1266- 1273
2009-09-04
C 1274- 1282
2009-09-10
C 1327- 1341

Av enhetschef för bygglov/va, Tore Strömberg meddelade bygglov och
bygganmälan:
2009-08-13
D 1144-1168
2009-08-20
D 1699- 1196
D 1220 - 1245
2009-08-27
2009-08-28
D 1246 - 1255
2009-08-31
D 1256 - 1265
2009-09-11
D 1287- 1326
D 1342- 1373
2009-09-17

Av bygglovarkitekt Senad Glamocak meddelade bygglov och bygganmälan:
2009-09-04
A 1283 - 1286
2009-07-17
A 1072- 1081

Av bygg- och miljöutskottet meddelade förhandsbesked:
2009-08-27 § 120,124,133,
2009-09-24 § 158, 168
Av bygg- och miljöutskottet meddelade bygglov:
2009-08-27 § 122,132,
2009-09-24 § 157 159, 163,173
s

Av bygg- och miljöutskottet övriga meddelade beslut:
2009-08-27 § 126, 127,
2009-09-24 § 154, 155, 156, 166, 171, 176

SE BILAGOR

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

DELEGATIONSBESLUT

LT^AKAI

Beslutsdatum

iv i

Sida

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

2009-08-13

1 (6)

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 1144/09

Dnr: 09/1526

BREDSÄTTRA 3:30 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av fritidshus.
Eva Erbom Heaps, Esplanaden 14 B, 761 45 Norrtälje.

D 1145/09

Dm-: 09/1552

DALBY 3 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring, ändrad fasadfärg.
Peter Fansjö, Vigelsjövägen 5 B, 761 52 Norrtälje.

D 1146/09

S

Dnr: 09/1298

EDEBO-GILLBERGA 1:16 i Edebo församling - bygglov och bygganmälan
för uppförande av garage.
Janne Tamminen, Gillberga 1437 A, 763 91 Hallstavik.

D 1147/09

Dm-: 09/1055

ESTUNA-GÖRINGE 6:1 i Estuna församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av enbostadshus.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Petter Hallegren, Göringe 4064, 761 73 Norrtälje.

D 1148/09

Dnr: 09/1543

GULKREMLAN 2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av plank.
Yvonne Kulin, Hermesvägen 8, 761 64 Norrtälje.

Justerare

t)

Justerare /

/•

Utdragsbestyrkande
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DELEGATIONSBESLUT

KOMMUN

B e s , u t s d a t u m

Bygg- och miljönämnden

D 1149/09

2009-08-13

Sida

2 (6)

Dnr: 09/1438

HUMMELBOL 2:41 i Fasterna församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av garage.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Pär Henrik Willenfeldt, Hjärtegränd 1, 192 75 Sollentuna.

D 1150/09

Dm-: 09/1292

HÅTÖ 2:32 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmastaren alftid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Carina Ahlzen Jansson, Håtö 824 Bylevägen 9, 761 92 Norrtälje.

D 1151/09

Dnr: 09/1549

KOLSVIK 1:29 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av gästhus.
Pontus Nilvander, Pl 3857,148 97 Sorunda.

D 1152/09

Dnr: 09/1535

KOLSVIK 2:55 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av gäststuga.
Hans Bang Hofman, Vilaus Väg 11 A, 182 35 Danderyd.

D 1153/09

Dnr: 09/1547

MORA 2:16 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av enbostadshus.
Anna-Lena Johansson, Mora Pl 2163, 760 10 Bergshamra.

Utdragsbestyrkande
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DELEGATIONSBESLUT

ixi

Sida

Beslutsdatum

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

2009-08-13

D 1154/09

3 (6)

Dm-: 09/1400

NORRVEDA 1:99 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Benny Persson, Gryningsvägen 28 A, 163 51 Spånga.

D 1155/09

Dm-: 09/3473

OXHALSÖ 2:181 i Blidö församling - ändring i bygglov för tillbyggnad av
fritidshus, påbyggnad av veranda samt installation av eldstad.
Peder Melin, Daljunkargatan 9 C, 791 37 Falun.

D 1156/09

S

Dm-: 09/1372

OXHALSÖ 2:451 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus
samt installation av eldstad samt rivning av befintligt 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 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: placeras närmare tomtgräns samt
delvis för högt och för stort detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Göran och Christina Wennerstrand, Frisksportarvägen 1, 181 30 Lidingö.

D 1157/09

S

Dnr: 09/1465

OXHALSÖ 2:562 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus
samt installation av eldstad och rivning av befintligt hus.
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.

Justerare

Justerare

cx,

,

Utdragsbestyrkande
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DELEGATIONSBESLUT
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Beslutsdatum

iv i

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

2009-08-13

Sida

4 (6)

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.
Per-Arne Jansson, Järnvägsgatan 23,172 75 Sundbyberg.

D 1158/09

Dm: 09/1324

RIDDERSHOLM 1:8 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av uthus, handikapp WC.
Kapellskärs Hamn AB, Olof Steen, Box 27314, 102 54 Stockholm.

D 1159/09

Dnr: 09/1

RÖDLÖGA 1:109 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd med gästrum samt installation av eldstad.Vid installation
av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före installation
och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Carolina Berge, Avenue des Chasseurs 59,141 0 Waterloo.

D 1160/09

förande

1

Justerare

/) rf

*

Dm: 09/1396

SENNEBY 17:15 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppav bastu/uthus samt installation av eldstad samt rivning av befintligt
uthus,
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.
Tuomo Pihlanen, Trädgårdsvägen 24, 194 46 Upplands Väsby.

Justerare
x

S

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

2009-08-13

D 1161/09
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Dm-: 09/1460

SINGÖ-BODA 1:93 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: tillbyggnad placeras på mark som
ej får bebyggas detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Lars Sunnås, Muningatan 4, 753 08 Uppsala.

D 1162/09

Dm: 09/1257

UPPNÄS 1:40 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av bastu samt installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Ann-Christine Persson, Plantskolevägen 2, 216 21 Malmö.

D 1163/09

Dnr: 09/1553

VERKSTADEN 3 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för inglasning av balkong.
Sol-Britt Sördén, Stockholmsvägen 11 A, 761 43 Norrtälje.

D 1164/09

Dnr: 09/1546

VETTERSHAGA 7:15 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av förråd/hobbyrum.
Björn Melander, Vettershaga 2775, 760 10 Bergsharm-a.

{

( '
D 1165/09

Dnr:09/1542

VIDINGE 4:46 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd/ateljé.
Lars Olof Svensson, Engelbrektsgatan 25 6 tr, 114 32 Stockholm.

D 1166/09

Dnr: 09/1545

YXLÖ 2:185 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
Dag Sundberg, Frej gatan 87,113 26 Stockholm.
Justerare

me

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Sida
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Beslutsdatum

Dnr: 09/1522

YXLÖ 1:280 i Blidö församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus, ändrad placering av fritidshus.
Christina LarsoIs, Mariestadsvägen 22, 121 50 Johanneshov.

D 1168/09

Dnr: 09/1557

ÖGLAN 5 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av enbostadshus, byte av dörrar.
Monica Hoverhjelm, Stormgatan 8, 761 40 Norrtälje.

Delegat:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

Bygg- och miijönämnden

2009-08-20

1 (7)

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 1169/09

Dm: 09/1548

DELFINEN 11 i Norrtälje församling - bygglov för ändring/ombyggnad av
industribyggnad samt uppförande av entrésolplan och upptagande av fönster
i fasad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Göran Lennartsson, Svedbovägen 56, 740 20 Vänge.

D 1170/09

Dm-: 09/1322

D Y V I K 1:178 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
Yngve Boström, Björnskogsgränd 147,162 46 Vällingby.

D 1171/09

S

Dnr: 09/260

EDEBY 14:7 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.
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.
Peter Lundgren, Skattungsvägen 16, 120 59 Årsta.

D 1172/09

Dnr: 09/1599

EDEBY 25:2 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Bengt Lundh, Björkbacksvägen 17, 135 40 Tyresö,
Justerare

Justerare
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Dm-: 09/1530

EDSBRO-SÄTTRA 1:56 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av fritidshus.
Pär Eriksson, Fridal 479, 760 31 Edsbro.

D 1174/09

S

Dnr: 08/1894

GRÖVSTA 8:10 i Länna församling - bygglov för uppförande av fritidshus,
gäststuga/förråaVbrygga/förråd samt installation av eldstad i fritidshus och
gäststuga, befintliga byggnader rives.
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.
Peter Sjöstrand, Karlavägen 3, 114 24 Stockholm,

D 1175/09

Dm: 09/1580

GÄRSTA 1:27 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Jennie Eurén, Gärsta 648, 760 31 Edsbro.

D 1176/09

Dnr: 09/840

HALLSTA 1:22 i Häverö församling - bygglov för ändrad användning av
butik/restaurant till ungdomsgård.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Norrtälje kommun, Kultur och fritid, Björn Ahlsén.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr: 09/1572

HARG 7:71 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
Kjell Gustavsson, Solverdalstorget 6, 191 38 Sollentuna.

D 1178/09

Dnr: 09/1558

HARÖ 1:28 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: närmare tomtgräns än 6 meter
detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Jan Mårtensson, Vesslevägen 6,181 44 Lidingö.

D 1179/09

Dm*: 09/1320

LÅGARÖ 4:26 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus och ombyggnad av carport till garage.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggrätten Överskrides med 6,3
kvm men kan tas som mindre avvikelse mot gällande detaljplan då åtgärden
inte motverkar planens syfte.
Kenneth Dahl, Vänskapsvägen 51,112 65 Stockholm.

D 1180/09

S

Dnr: 09/1461

LÖPARÖ 2:64 i Länna församling - ändring i bygglov för uppförande av
fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad, ändrad placering.
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.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Mindre avvikelse från detaljplanen medges: byggnaderna placeras delvis på
mark som ej får bebyggas detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Per Lidström, Sven Vintapparesgränd 2 A, 111 27 Stockholm.
Justerare

Justerare
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Dnr: 09/1494

NORRA NÅNÖ 3:12 i Estima församling - bygglov och bygganmälan för
tidsbegränsat uppförande av stall, fyra uteboxar i rad.
Tidsbegränsat intill 2014-09-01.
Hans Vallin, Norra Nånö Pl 3638, 761 73 Norrtälje.

D 1182/09

Dm: 09/1489

NORRVED A 1:190 i Vätö församling - bygganmälan för installation av
eldstad i gäststuga/förråd.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Martina Carlsson, Krusbärsvägen 7,194 66 Upplands Väsby.

D 1183/09

Dnr. 09/1582

NORRVEDA 1:217 i Vätö 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.
Thomas Grentzelius, Vintervägen 65,194 64 Upplands Väsby.

D 1184/09

Dm: 09/1583

(
OXHALSÖ 2:466 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga.
Bengt Waldersten, Odengatan 31 A, 7 tr, 113 51 Stockholm.

D 1185/09

Dm: 09/1569

RIDDERSHOLM 1:7 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan
för tidsbegränsad uppställning av sopcontainer.
Tidsbegränsat intill 2014-11-05.
Caravan Club Of Sweden Stockholmssektionen, Box 14, 194 21 Upplands
Väsby.
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Dm-: 09/1594

RILANDA 1:11 i Skederid församling - bygglov för tillbyggnad av 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.
Robert Höybakken, Rilanda 5645, 762 92 Rimbo.

D 1187/09

Dnr: 09/1253

RIMBO-TOMTA 3:25 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av optostation.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: placeras på mark som ej far bebyggas detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Norrtälje Energi AB, A l f Nyström, Baldersgatan 12, 761 31 Norrtälje.

D 1188/09

Dm-: 09/1585

SINGÖ-SÖDERBY 4:21 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för
fasadändring av fritidshus.
Göran Carstorp, Östra Kyrkogatan 55, 611 33 Nyköping.
(
D 1189/09

(

förande

Dm-: 09/1327

SJÖÄNDAN 1:17 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för uppav garage.
Ronnie Smittsarve, Solhöjden 9266, 762 91 Rimbo.

D 1190/09

Dm-: 09/1598

SKEBO 1:203 i Ununge 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.
Annika Lindqvist, Vintrosagatan 52,124 74 Bandhagen.
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Dm-: 09/1564

SPERSBODA 1:29 i Riala 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.
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.
Kjell Wester, Strömfallsvägen 92,184 41 Åkersberga.

(

{

D 1192/09

Dm: 09/1565

SÖDERBY-NORRBY 1:30 i Söderbykarl församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av garage, byte av garagetak.
Björn Olov Lindberg, Klockarvägen 10, 761 74 Norrtälje.

D 1193/09

Dnr: 09/1581

TÄLJE 4:60 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tidsbegränsat uppförande av paviljong för övernattning.
Tidsbegränsat intill 2014-08-20.
Norrtälje Sportcentrum, G Åström, Gustav Adolfs Väg 53, 761 42 Norrtälje.

D 1194/09

Dm-: 09/1348

UTVEDA 1:13 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta överskrides med 5,5 kvm
detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Kjell och Kristina Lagemark, Drejarvägen 21,151 62 Södertälje.

D 1195/09

Dnr: 09/1566

VIDET 4 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av enbostadshus, inglasning av altan.
Börje Andersson, Vigelsjövägen 30, 761 52 Norrtälje.

Justerare

Justerare
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Dm: 09/684

ÖLAND 12 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage och altan med skärmtak, rivning av uthus samt färgsättning.
Annika Rosenlew, Jungfrugatan 36 4 tr, 114 44 Stockholm.
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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 1197/09

Dnr 09-1472

BLIDÖ 1:379 i Blidö församling - strandskyddsdispens för uppförande av
en friggebod.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges strandskyddsdispens
enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att fastigheten är
ianspråktagen, vilket inte medför en utvidgning av det privata området då
tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta som friggeboden upptar på
marken.
Lennart Eld, Backlöksvägen 21,165 77 Hässelby

C 1198/09

Dm 09-445

Del av BLIDÖ 1:448, skifte 1, i Blidö 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 påbölja 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.
- Vägverkets yttrande ska iakttas. Utfarterna från fastigheterna ska dras mot
befintlig enskild väg.
Görvel Åkerman, AsbjÖrnsens väg 27 B, 167 61 Bromma
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Dnr 09-169

BREDSUND 1:30 i Häverö församling - strandskyddsdispens och bygglov
för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad (ersätter tidigare hus
på befintlig grund).
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, vilket innebär att
allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt samt
att byggnaden ersätter tidigare byggnad.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning. Hela
fastigheten får tas i anspråk som tomt.
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 §§ 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.
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.
Berth Josefsson, Svartviksslingan 94, 167 39 Bromma.

C 1200/09

Dm 09-476

Del av BRO PRÄSTGÅRD 1:1 i Roslagsbro församling - förhandsbesked
för uppförande av 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 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.
Klas Sjökvist, Bro Prästgård 3102, 761 75 Norrtälje

Justerare

Justerare
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Dm-08-1466

EKNÖ 1:16 i Länna församling - strandskyddsdispens och bygglov för
ändrad användning av komplementbyggnad till fritidshus samt installation
av eldstad.
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.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
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 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får 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.
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.
Jerry Söderman, Fabelstigen 45, 611 45 Nyköping

C 1202/09

Dnr 09-1300

FOGDÖ 9:2 i Singö församling - strandskyddsdispens för uppförande av en
friggebod.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges strandskyddsdispens
enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att byggnaden utgör
komplementbyggnad och uppförs i anslutning till befintlig huvudbyggnad.
Tomtplatsbestämningen gäller endast den yta friggeboden upptar på marken.
Jan Nylin, Industrivägen 26, 763 41 Hallstavik.

C 1203/09

Dnr 09-1310

FOGDÖ 9:35 i Singö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av bastu.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att

Justerare

Justerare
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Dm-09-1310 forts....

C 1203/09

tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att utnyttja strandområdet redan är utsläckt.
Tomtplatsbestämningen gäller endast den yta som bastun upptar på marken.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Stig Mattiasson, Lill åkersvägen 79, 181 40 Lidingö

C 1204/09

Dnr 08-1864

Del av FRÖTUNA-NODSTA 10:4 i Frötuna församling - förhandsbesked
för uppförande av två 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 V A ska iakttas.
Annica Bodén-Viklund, Pl 7054, 761 92 Norrtälje

C 1205/09

S

Dnr 09-1101

GRÅSKA 1:31 i Edebo församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av ett enbostadshus samt installation av eldstad.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till
byggnaden ersätter tidigare byggnad.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
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 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
forts..
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Dnr 09-1101 forts...

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.
Mats Johansson, Gråska 5068, 763 91 Hallstavik.

Dnr 09-951

C 1206/09

GÅSVIK 4:18 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för om- och
tillbyggnad av komplementbyggnad.
Mindre avvikelse medges från tillåtet antal komplementbyggnader samt
byggnadsyta.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Åtgärden är inte av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Peter Sundvall, Gåsvik 3210, 760 40 Väddö

C 1207/09

S

Dm-09-1108

HAMRA 1:13 i Närtuna församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av befintligt bostadshus.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
byggnaden ersätter tidigare byggnad.
Tomtplats bestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
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 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får 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.
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.
Ulla & Lennart Björk, Hersbyvägen 34, 181 42 Lidingö.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 09-972

KLEMENSBODA 17:1 i Frötuna församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av uthus samt strandskyddsdispens för
uppförande av ny friggebod.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnads förbudet 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.
Kerstin Grebäck, Rålambsvägen 27, 112 59 Stockholm.

C 1209/09

Dm-09-1039

LOHÄRADS-KRAGSTA 1:16 i Lohärad församling - förlängning av
tidigare beviljat förhandsbesked (2007-09-27 § 409) för uppförande av två
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 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.
Göte Lindgren, Kragsta 10278, 761 72 Norrtälje

C 1210/09

Dm- 09-22

Del av R1MBO-HAGB Y 1:15 i Rimbo församling - förhandsbesked för uppförande av 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.
forts...

Justerare

Justerare
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forts...

- 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.
Tommy Lundqvist, Lugnet 1636, 762 91 Rimbo

Dm- 09-283

C 1211/09

Del av SKEDERIDS-MÄLBY 2:4 i Skederid församling - förhandsbesked
för uppförande av lagerlokal.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Tekniska kontorets yttrande skall iakttas, och nämnda försiktighetsmått
skall följas.
- A l l verksamhet inom fastigheten skall före, under och efter byggnation
följa de förslag på vattenskyddsföreskrifter som finns i området.
- Vägverkets yttrande skall iakttagas.
- 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 påbölja 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.
Anders Edlund, Lundby 459, 761 71 Norrtälje

C 1212/09

S

Dnr 09-1380

STUBBODA 1:50 i Frötuna församling - strandskyddsdispens och bygglov
för uppförande av fritidshus, installation av eldstad samt rivning av befintligt
hus.
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, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt samt att byggnaden ersätter tidigare byggnad.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning, hela fastigheten
får tas i anspråk som tomt.
forts...

Utdragsbestyrkande
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Dnr09-1380 forts...

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 4 §§ 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.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Anita Brunn, Liitzengatan 14,115 20 Stockholm

C 1213/09

Dnr 09-1246

SUNDA 1:54 i Blidö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av sommarmm/förråd/bastu samt installation av
eldstad.
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.
Tomtplatsbestämningen gäller endast den yta sommarrummet7bastu/förrådet
upptar på marken.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Johan Törnqvist, Brahevägen 7,182 73 Stocksund.

C 1214/09

Dm 08-1571

SVARTLÖGA 3:118 i Blidö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av bastu/förråd med trädäck och en brygga.
Länsstyrelsen har 2009-07-16 meddelat strandskyddsdispens med tomtplatsbegränsning (dm- 5211-08-95213) för anläggande av brygga, bastu och
trädäck.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd för bastubyggnad. Byggsamråd
erfordras inte.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Torkel Nyberg, Svalvägen 30,181 40 Lidingö
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 09-1194

Del av SÖDERMARJUM 8:23 i Söderbykarl 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 påbölja 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.
Rolf Hansson, Södra MarjumPl 8006, 761 74 Norrtälje.

C 1216/09

S

Dnr 09-1315

UPPVEDA 3:34 i Vätö församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av enbostadshus och garage/carport samt rivning av befintligt
enbostadshus och garage (nybyggnad på samma plats).
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
enbostadshuset och garaget/carporten ersätter befintligt enbostadshus och
garage på samma plats.
Tomtplatsbestämningen gäller hela fastigheten.
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 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får 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.
Befintligt enbostadshus ska rivas innan det nya enbostadshuset uppförs.
Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av
myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras
i största möjliga utsträckning.
Tjänsteyttrande angående V A ska iakttas.
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.
Lars Wikman, Uppveda Munkgårdsvägen 21, 761 76 Norrtälje
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 09-607

Del av VÄDDÖ-HAMMARBY 3:7 i Väddö församling - förhandsbesked
för uppförande av 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.
Magnus Lundqvist, Hammarby Pl 6364, 760 40 Väddö

C 1218/09

Dm 08-2030

Del av YXLÖ 1:60 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt fritidshus.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
tomtplatsen är väl avgränsad från strandzonen av större väg (väg 1046).
Tomtplatsbestämningen följer en till ärendet medföljande situationsplan
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.
- Servitutsavtal för att dra tillfartsväg över Yxlö 1:117 och 1:35 ska upprättas hos Lantmäteriet.
Oleif Sjöblom, Grusåsgränd 82, 2 tr, 121 30 Enskededalen.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 09-1264

Del av ÖSBYHOLM 1:141 i Frötuna församling - förhandsbesked för
uppförande av 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. Fastigheten ska anslutas till den
gemensamhetsanläggning som finns i området.
- Försiktighet måste vidtagas vid schaktning på fastigheten då det finns
många fornlämningar i omgivningen. Skulle fast fornlämning påträffas
måste Länsstyrelsen omedelbart kontaktas innan vidare schaktning sker.
Jan Bohman, Ösbyholm 1707 A, 761 92 Norrtälje.

Mats Viktorsson

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 miljöchef att gälla fr om 2009-04-01.

D 1220/09

Dm: 09/1609

BERGSHAMRA 1:170 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.
Gunilla Åhlenius, Mickelsbergsvägen 384, 141 71 Segeltorp.

D 1221/09

Dm-: 09/1600

BRO 11:27 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan för inglasning
av uteplats.
Maj Lindberg, Ängsvägen 8, 760 31 Edsbro.

D 1222/09

Dnr: 09/1498

D Y V I K 2:18 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av gäststuga.
Dieter Welzien, Åkerbyvägen 324, 187 38 Täby.

D 1223/09

Dnr: 09/1604

FALKEN 3 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av flerbostadshus, inbyggnad av takfläkt.
Brf Tornfalken, Bengt Söderqvist, Esplanaden 13, 761 44 Norrtälje.

D 1224/09

Dm: 09/1601

GRÖVSTA 8:47 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus och gäststuga.
U l f Blom, Ankdammsgatan 36 IV, 171 67 Solna.

Justerare

j/fy

Justerare
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Dm-: 09/1435

D 1225/09

GUMMARÖN 1:8 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: placeras delvis på mark som ej får
bebyggas samt att byggyta överskrides med 9,5 kvm detta motverkar inte
syftet med detaljplanen.
Björn Andersson, Långvretsvägen 32, 163 46 Spånga.

D 1226/09

Dm: 09/1608

ISSJÖ 2:117 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.
Anna Mcintyre, Bo Bergmansgatan 5,115 50 Stockholm.

D 1227/09

S

Dnr: 09/1654

ISSJÖ 2:170 i Länna 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 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.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Christer Andersson, Issjö 1936, 760 10 Bergshamra.

D 1228/09

Dm-: 09/1617

KAGGEBODA 2:68 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Stefan Andersson, Kaggeboda 68, 761 92 Norrtälje.
Utdragsbestyrkande
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D 1229/09

Dm-: 09/1603

KLEMENSBODA 1:12 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan
för uppförande av förråd.
Rune Söderberg, Klemensboda 2378, 761 92 Norrtälje.

D 1230/09

Dm-: 09/1630

KOLSVIK 1:29 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage.
Pontus Nilvander, Pl 3857,148 97 Sorunda.

D 1231/09

Dnr: 09/1638

KOHOLMA 1:62 i Rådmansö 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.
Kjell Jansson, Allévägen 23, 186 39 Vallentuna.

D 1232/09

Dnr: 09/690

LÅGARÖ 8:41 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Magnus Mattsson, Pl 9170, 761 94 Norrtälje.

D 1233/09

Dnr: 09/1639

LÅGARÖ 8:86 i Rådmansö församling - bygganmälan för installation av
eldstad i enbostadshus.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Johan Frid, Södersvik Pl 9040, 761 94 Norrtälje.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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D 1234/09

Dnr: 09/1647

NORRÖRA 5:4 i Blidö församling - ändring i bygglov för tillbyggnad av
fritidshus, borttag av vinkelutbyggnad.
Markus Fagetiund, Ekbacksvägen 17, 183 57 Täby,

D 1235/09

Dnr: 09/1519

RILANDA 1:13 i Skederid församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage.
Nowak Slawomir, Rilanda Hus och Hem Service, Rilanda 5649, 767 92
Rimbo.

D 1236/09

Dnr: 09/1637

RIMBO-HÅSTA 1:43 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för
fasadändring av enbostadshus.
Tommy Eriksson, Sjöhagen 1030, 762 91 Rimbo.

D 1237/09

Dnr: 09/1632

ROTHOLMA 4:1 i Häverö församling - bygganmälan för installation av
eldstad i bostadshus.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Leif Carlsson, Viggebyvägen 16 A, 195 71 Rosersberg.

D 1238/09

Dnr: 09/1616

RÅDMANBY 17:1 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
om och tillbyggnad av fritidshus.
Sophie Broström, Bältartorpsgatan 12, 761 32 Norrtälje.

Justerare

Justerare
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Dnr; 09/1640

RÅDMANSÖ-BREVIK 1:51 i Rådmansö 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.
Rolf Österlund, Blåbärsvägen 19,195 44 Märsta.

D 1240/09

S

Dnr: 09/1484

SMARA 2:68 i Edsbro 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.
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.
Siamak Diaz, Barks väg 8 1 tr, 170 73 Solna.

D 1241/09

Dm: 09/1621

SPRAGGARBODA 1:15 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av fritidshus.
Yvonne och Lars-Göran Marmsjö, Signalstigen 1, 191 34 Sollentuna.

D 1242/09

Dnr: 09/1631

VAD 1:11 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för ändrad användning och tillbyggnad av magasin till garage/carport/förråd.
Per Elebäck, Vad 1061 B, 760 10 Bergshamra.

D 1243/09

Dm-: 09/1629

VAGNSUNDA 1:110 i Blidö 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.
Ingemar Sundberg, Emågatan 16 1 tr, 128 46 Bagarmossen.

Justerare

Justerare
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Dm: 09/1614

ÄLMSTA 31:1 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av flytbryggor.
Credentia AB, Per Nordin, Box 24, 760 40 Väddö.

D 1245/09

Dm: 09/1645

ÖLAND 12 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring på enbostadshus.
Annika Rosenlew, Jungfrugatan 36 4tr, 114 44 Stockholm.

Delegat:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Justerare
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BesSutsdatum

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

C 1246/09

Dnr 09-475

Del av BRO PRÄSTGÅRD 1:1 i Roslagsbro församling - förhandsbesked för
uppförande av 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 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.
Micael Abrahamsson, Larmtorget 4, 342 32 Kalmar.

C 1247/09

Dm 09-964

Del av EDEBY 20:1 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av
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 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.
Fredrik Buhre, Stockholmsvägen 27 A, 761 43 Norrtälje

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-08-28

C 1248/09

2 (5)

Dnr 09-1044

Del av LÄNNA-NORRBY 1:22 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av 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 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.
Lars-E Sundbom, Sjöhaga, 760 10 Bergshamra.

C 1249/09

Dnr 09-942

Del av OXHALSÖ 2:524 i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande
av 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 påbölja 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.
Tore Malm, Källviken Pl 1614, 760 17 Blidö

C 1250/09

Dm- 09-403

Del av RÄFSJA 1:9 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av
två enbostadshus och ett parhus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:

Jiisterare

Justerare

forts....
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C 1250/09

Dnr 09-403
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forts...

- 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.
- Samfällighetsförening för VA bildas
Olle Beckérus, Solbacka Pl 801, 761 65 Norrtälje

C 1251/09

Dnr 08-636

Del av RÄFSJA 1:12 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av
två 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.
- Samfällighetsförening för VA bildas.
I Sjöbergs Bygg & Förvaltning AB, Jonatan Sjöberg, Utlunda Företagsby 1,
761 75 Norrtälje.

C 1252/09

Dm 08-1925

TJOCKÖ 2:27 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av komplementbyggnad (ersätter nedbrunnen
komplementbyggnad).
Länsstyrelsen har 2009-06-22 meddelat dispens från strand skyddsbestämmelserna i 7 kap 16 § miljöbalken för uppförande av ersättningsbyggnad i form av
en komplementbyggnad/gäststuga om ca 34 m . Som tomtplats enligt miljöbalken får det markområde som markerats på till beslutet tillhörande situationsplan tas i anspråk.
forts...
2
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forts....

Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före
installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Johan Wikner, Köpmangatan 4, 111 31 Stockholm

C 1253/09

S

Dnr 09-350

UDDEBY 2:21 i Riala församling - bygglov för uppförande av fritidshus och
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 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete
får 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.
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.
Robert Wahlberg, Lindmätarvägen 67, 141 37 Huddinge.

C 1254/09

S

Dnr 09-1285

UNDERSKOG 1:40 i Länna församling - bygglov för uppförande av ett enbostadshus vilket ersätter nedbrunnet enbostadshus.
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 fårdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete
får inte påböijas 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.
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.
Björn Sivermalm, Pl 1018, 760 10 Bergshamra

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

C 1255/09

Dnr 09-1624

OGLAN 13 i Norrtälje stad - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus (inglasning av befintlig altan).
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Bertil Rusk, Båtsmansgatan 3, 761 40 Norrtälje

Delegat:
Mats Viktorsson

Justerare

/IX

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 miljöchef att gälla fr om 2009-04-01.

D 1256/09

Dm: 09/1556

ADAMSBERG 7:40 i Rimbo församling - bygganmälan för installation av
eldstad i bastu/friggebod.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden far tas i bruk.
Klas Wallenius, Västmannagatan 101,113 43 Stockholm.

D 1257/09

Dnr: 09/1671

DELFINEN 2 i Norrtälje församling - tidsbegränsat bygglov för uppförande
av förråd. Tidsbegränsat intill 2014-12-31.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: placeras närmare än 4,5 meter till
tomtgräns detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Lättmetallverket i Roslagen, Böije Åberg, Baldersgatan 20, 761 50
Norrtälje.

D 1258/09

Dm-: 09/1592

FÖRRÅDET 9 i Norrtälje församling - ändring i bygglov för uppförande av
kontorsbyggnad, ändrade höjder, fasader, infart m m .
Centrumfastigheter Förrådet i Norrtälje, Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje.

D 1259/09

Dm-: 09/1555

HERRÄNG 1:261 i Häverö 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.
Kenneth Berglund, Björknäsvägen 215, 760 49 Herräng.

Utdragsbestyrkande
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Dm: 09/1602

NORRA SUND 2:35 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus, carport
Mindre avvikelse från detaljplan medges: carporten placeras 1,9 meter på
mark som ej far bebyggas detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Leif Mattsson, Torpvägen 4 A, 760 40 Väddö.
D 1261/09

Dnr: 09/1665

RÖDLÖGA 1:40 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av komplementbyggnad.
Nils Sjögren, Surbrunnsgatan 22, 113 48 Stockholm.
D 1262/09

Dm: 09/1393

SKÄRSTA 1:61 i Edebo församling - rivningslov för rivning av bensinstation.
OKQ8 AB, Box 23900, 763 30 Hallstavik.
D 1263/09

Dnr: 09/1660

SPILLERSBODA 1:203 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av fritidshus.
Kenneth Andréason, Åsgårdsvägen 35,191 45 Sollentuna.
D 1264/09

Dnr: 09/1413

SVENSBODA 1:129 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Annelie Vinqvist Jakobsson, Krukmakargatan 49, 117 41 Stockholm.
D 1265/09

Dnr: 09/1669

VÄSTANVIK 1:49 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Kerstin och Clas Svanqvist, Sanägsvägen 2,135 49 Tyresö.

Delegat:

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 1266/09

Dnr 09-727

BJÖRNÖ 1:143 i Frötuna församling - bygglov för uppförande av ett enbostadshus och garage.
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 fardigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete far inte påböijas 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.
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.
Mohammad Bagheri, Norrtullsgatan 63, 113 45 Stockholm.

C 1267/09

Dm 09-443

Del av BLIDÖ 1:448, skifte 2, i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus (C).
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 påböija 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.
forts
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forts....

- Vägverkets yttrande ska iakttas. Tillstånd för att ansluta fastigheten till väg
1025 ska inhämtas från Vägverket.
Görvel Åkerman, Asbjörnsens väg 27 A, 167 61 BROMMA

C 1268/09

Dnr 09-1260

Del av FASTERNA-MÄLBY 2:2 i Fasterna 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 påbölja 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 V A ska iakttas.
- Remissyttrande från Vägverket ska iakttas. Vid ny väganslutning ut mot
allmän väg ska tillstånd för detta sökas hos Vägverket
Anne-Lie Wretman, Tyskgården 1410, 762 96 Rånäs.

C 1269/09

S

Dnr 09-461

GOTTRÖRA 2:4 i Gottröra församling - bygglov för uppförande av enbostadshus, garage och förråd.
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 §§ lagen om byggfelsförsäkring. Byggnadsarbete får inte påböijas 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.
forts....
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Dm-09-461

Länsstyrelsen har 2009-06-08 (dm 5213-09-38517) meddelat tillstånd enligt
foreskrifterna i förordnandet till skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse för uppförandet av ett nytt enbostadshus med
tillhörande garage och förråd. Som villkor gäller att byggnaden får sin utformning med yttre träfasad som färgsätts i för området traditionell färgskala.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Tomas Olsson, Enudden 8363, 762 95 Rimbo.

C 1270/09

Dnr 09-1527

GRÄDDÖ'9:3 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens för tomtplatsutvidgning.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att sökt
yta saknar betydelse för det rörliga friluftslivet.
Tomtplatsbestämningen gäller endast den skrafferade ytan som redovisas på
en till ärendet hörande situationsplan.
Per-Arne Moreli, Nyängen 2107, 760 15 Gräddö

C 1271/09

Dnr 09-1071

HARBROHOLM 6:20 i Edebo församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av en transformatorstation samt strandskyddsdispens för nedläggande av markkabel.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
transformatorstationen samt markkabeldragningen är av sådan karaktär att
de inte kommer att innebära någon inskränkning i allemansrättlig tillgänglig
mark.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta transformatorstationen och
nedläggning av markkabeln upptar på och i marken.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna.
Projektbeteckning: ÄT 2232-L11 Ununge, ProjektID: 151417
Fakturaadress: Vattenfall Eldistribution AB, Företagsenhet 2560, 962 80
Jokkmokk.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 09-1070

HARBROHOLM 7:1 och JÄRINGE 8:1 i Edebo församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av en transformatorstation samt strandskyddsdispens för nedläggande av markkabel.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
transformatorstationen samt markkabeldragningen är av sådan karaktär att
de inte kommer att innebära någon inskränkning i allemansrättlig tillgänglig
mark.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta transformatorstationen och
nedläggning av markkabel upptar på och i marken.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna.
Projektbeteckning: ÄT 2232-L11 Ununge, ProjektID: 151417
Fakturaadress: Vattenfall Eldistribution AB, Företagsenhet 2560, 962 80
Jokkmokk.

C 1273/09

Dnr 09-1069

SKEBO 1:111, HARBROHOLM 6:4 och 8:1 i Ununge och Edebo församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av
en transformatorstation samt strandskyddsdispens för nedläggande av markkabel.
Med stöd av 7 kap 31 § och 16 § miljöbalken medges undantag från nybyggnad sförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
transformatorstationen samt markkab eldragningen är av sådan karaktär att
de inte kommer att innebära någon inskränkning i allemansrättlig tillgänglig
mark.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta transformator stationen och
nedläggning av markkabel upptar på och i marken.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Vattenfall Eldistribution AB, Arne Gustafsson, Box 6013, 171 06 Solna.
Projektbeteckning: ÄT 2232-L11 Ununge, ProjektID: 151417
Fakturaadress: Vattenfall Eldistribution AB, Företagsenhet 2560, 962 80
Jokkmokk.

Delegat:
Mats Viktorsson

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

