
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 

 
Tid: Tisdagen den 24 januari 2023 - klockan: 17.00 
 
Plats: Konferensrum Viren - plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22 
 
Medverkan på distans via Teams medges vid detta första sammanträde 2023. 
Det är dock önskvärt att nya ledamöter och ersättare i nämnden, om möjligt  
närvarar fysiskt. 
 
 
 
 
Enligt uppdrag: 
Robert Blomdahl 
Nämndsekreterare 
  



1. .Närvarokontroll 
 

2. .Godkännande av dagordningen 
 

3. .Utseende av justerare och tid för justering 
 

4. .Anmälan av delegationsbeslut  -  BYGGLOV 
 

5. .Anmälan av delegationsbeslut  -  BAB - Q4 2022 
 

6. .Anmälan om delgivningar 
 

7. .Budget och verksamhetsplan 2023 
 

8. .Val av beredningsutskott 
 

9. .Tillsyn om olovligt byggande  
 

10. .BAMMARBODA 1:30 (BAMMARBODAVÄGEN 162) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus 
 

11. .BLEKUNGEN 3:25 (KRONSKOGSVÄGEN 2) 
 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
 

12. .Tillsyn om olovligt byggande 
 

13. .BOLBY S:10 (LINANÄSVÄGEN 124B) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av en sol/badbrygga samt renovering och  
 tillbyggnad av befintlig brygga 
 

14. .Tillsyn om olovligt byggande (bastu och plank) 
 

15. .Nybyggnad av affärs-och cafébyggnad samt servicebyggnad – Yttrande MÖD 
 

16. .GALLBODA 1:33 (BAMMARBODAVÄGEN 54) 
 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av komplementbyggnad 
 

17. .HUMMELMORA 1:12 (GÄRDSVIKEN) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av brygga (ersättning)  
 

18. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 1:3 (LERVIKSTORPSVÄGEN 20) 
 Anläggande av båtuppställningsplats samt uppförande av maskinhall med spolplatta 
 

19. .MARGRETELUND 14:1 (VID RENINGSVERKET) 
 Bygglov för nybyggnad av ställverk 
 

20. .MARGRETELUND 16:95 (TRÄLHAVSVÄGEN 39) 
 Bygglov för nybyggnad av avloppsreningsverk samt rivning 
 

21.  NORRÖ 2:51 (NORRÖ SJÖVÄG 14) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 
 



22. .ROSLAGS-KULLA KYRKA 1:2 
 Bygglov för nybyggnad av byggnad med personalutrymme och garage  
 (samt rivning av garage) 
 

23. .RUGGSÄTTRA 1:6 (VÄSTER OM NORRA HAGVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

24. .RUGGSÄTTRA 1:51 (ÖSTRA DELEN AV SJÖN RUGGEN) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (maskinhall)  
 

25. .SUNDVIK 1:72 (NORETVÄGEN 40A) 
 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
 

26. .Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga 
 

27. .Tillsyn om olovliga åtgärder (strandskoning) 
 

28. .Strandskyddsdispens för ändring av befintlig brygga - redan utförd 
 

29. .SVINNINGE 1:275, 1:262, 1:266, 1:274, 1:273, 1:303, 1:302, 1:267 och 1:301 
 Återbetalning av felaktigt debiterade planavgifter 
 

30. .Nybyggnad av 7 st parhus (14 st lgh) - Föreläggande 
 

31. .ÄTTARÖ 1:21 (ISÄTTRAVIKSVÄGEN 27) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av ett enbostadshus  
 

32. .ÖRSÖ 1:59 (ÖSTRA LÖVSKÄR 1) 
 Anmälan om anläggande av vindturbin- och solcellsanläggning –  
 strandskyddsdispens  
 

33. .Tillsyn om olovligt byggande  
 

 


