
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

Tid: Tisdagen den 25 september 2018 - kl 17.00 

Plats: Konferensrummet Largen - plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22 

Övrigt: Grupperna träffas kl 16.00 i konferensdelen i Alceahuset 

 

 
Enligt uppdrag: 

 
 
 

Robert Blomdahl 
Nämndsekreterare 
  



 
1. .Utseende av justerare och tid för justering 

 
2. .Anmälan av delegationsbeslut 

 
3. .Delgivningsärenden 

 
4. .Beslut om delegation av beslutanderätt i bostadsanpassningsärende dnr: 2018-054 

 
5. .Beslut om delegation av beslutanderätt i bostadsanpassningsärende dnr: 2018-131 

 
6. .Remissyttrande – Fartbegränsning till 5 knop i sundet mellan Stegön  

 och Finnholmen/Örsholmen 
 

7. .Delårsbokslut 2018 
 

8. .Budget 2019 
 

9. .BERGA 13:2 (HÖJDVÄGEN 11) 
 Nybyggnad av flerbostadshus 

 
10. .BOLBY 1:372 (LINANÄSVÄGEN 53) 

 Nybyggnad av enbostadshus 
 

11. .EDÖ 1:61 (EDÖHILLVÄGEN 30) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus och gäststuga 

 
12. .EDÖ 1:62 (EDÖHILLVÄGEN 32) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus och gäststuga 
 

13. .EDÖ 1:63 (EDÖHILLVÄGEN 34) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av affärs- och cafébyggnad samt 
servicebyggnad 

 
14. .GALLBODA 1:12 (FRIDHEMS GRÄND 7) 

 Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av bostadshus 
 

15. .HAGBY 1:96 (STORA SÄBYVÄGEN 1) 
 Till- och ombyggnad av affärsbyggnad (Växtförsäljningen) 

 
16. .HJÄLMSÄTTRA 1:1 

 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage 
 

17. .HUMMELMORA 1:138, S:14 och 1:108, 1:138 
 Strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor 

 
18. .HUMMELMORA 1:40 (TOMTEBERGAVÄGEN 21) 

 Strandskyddsdispens för ersättning av brygga  
 

19. .HUMMELMORA 1:63 
 Nybyggnad av fritidshus 
 
 



 
20. .INGMARSÖ 1:88 (BRÄNNÄNGSVÄGEN 21) 

 Nybyggnad av två fritidshus och en komplementbyggnad samt rivning 
 av två fritidshus 

 
21. .MELLANSJÖ 2:1 

 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

22. .NORRÖ 2:115 (BARRSTIGEN 12) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage 

 
23. .RUNÖ 7:120 (RALLARVÄGEN 43) 

 Ombyggnad av del av affärsbyggnad till hunddagis 
 

24. .RUNÖ 7:154 (KANALVÄGEN  10) 
 Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade uterum 

 
25. .SINGÖ 10:1 (ROSLAGSVÄGEN 126) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av ett enbostadshus  
 

26. .SMEDBY 14:5 (STORÄNGSVÄGEN 29) 
 Tidsbegränsat lov för nybyggnad av industribyggnad och manskapsbodar 

 
27. .SVARTGARN 2:556 

 Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbostadshus  
 

28. .SVAVELSÖ 1:24 (SVAVELSÖSLINGAN 32) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga (ersättning) 

 
29. .SVINNINGE 7:194 

 Anläggande av infartsparkering  
 

30. .VÄSTER-TRANVIK 1:11 (TRANVIKSVÄGEN 157) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning  

 
31. .ÖSTANÅ 1:13 

 Nybyggnad av omklädningsbyggnad 
 

32. .ÖSTER-TRANVIK 1:85 (TRANVIKSVÄGEN 128) 
 Om- och tillbyggnad av garage till gårdsbutik med kök och slakteri 

 
33. .ÖSTRA LAGNÖ 1:34 (SKAKROKSVÄGEN 2) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus  
 

34. .ÖSTRA LAGNÖ 1:52 (MÖRHOLMEN 1) 
 Tillbyggnad av två fritidshus, nybyggnad av bastu samt flytt av sjöbod 
 
 

 
 
 


