
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
till 

 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 
Tid: Tisdagen den 21 februari 2023 - klockan 17:00. 

 
Plats: Konferensrum Viren - plan 1 i Alceahuset - Hackstavägen 22 
 
 
Observera att särskild kallelse till utbildning för nya i byggnadsnämnden 
kommer att skickas i separat kallelse till berörda personer. 
 
 
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 om delgivningar 

 
6. .Utseende av Dataskyddsombud 

  
7. .Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022 

  
8. .Arbetsmiljöansvar - delegation till förvaltningschef 

  
9. .Tillsynsarbetet - information 

  
10. .BAMMARBODA 1:6 (BAMMARBODAVÄGEN 164) 

 Förhandsbesked om nybyggnad av ett fritidshus 
 

11. .BERGA 11:85 (LENNART NECKMANS VÄG 3) 
 Bygglov för uppförande av skylt (Ruccola) 
 

12. .GREGERSBODA 1:19 (LAGBODAVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

13. .GRUNDVIK 1:119 (SAXARVÄGEN 22) 
 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus till tvåbostadsfritidshus  
 

14. .Strandskyddsdispens för ändring av strandlinje, strandskoning samt 
 tillbyggnad av brygga - redan utfört 
 

15. .INGMARSÖ 2:118 (FEMSUNDSVÄGEN 4B) 
 Nybyggnad av enbostadshus – ändring av villkor 
 

16. .INGMARSÖ 3:40 (BRÄNNÄNGSVÄGEN 2) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus 
 

17. .Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus – Yttrande till MMD 
 

18. .Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage – Yttrande till MMD 
 

19. .KVARNEN 1:4 (DYVIKSVÄGEN) 
 Bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus 
 

20. .KVARNEN 1:5 (DYVIKSVÄGEN) 
 Bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus 
 

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



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

23. .Tillbyggnad av enbostadshus (ändring av lov), samt redan utförd fasadändring  
 

24. .SMEDBY 19:553 (SOLSKIFTESVÄGEN 10 A) 
 Förlängning av tidsbegränsat lov för uppförande av tillfälligt boende  
 till och med 2028-05-14 
 

25. .SUNDVIK S:13 (LÅNGKÄRRSVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
 

26. .SVARTGARN 2:515 (BRODDSTIGEN 11 A) 
 Strandskyddsdispens för anläggande av ersättande brygga  
 

27. .VÄSTANBERG 1:5 (VÄSTANBERGSVÄGEN 15) 
 Tillbyggnad av enbostadshus  
 

28. .Tillsyn om förhållande på fastigheten  
 

29. .Tillsyn om olovligt byggande  
 

 


