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bmn § 16
Val av justerare

Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den
2 mars 2010 kl. 16.00 på Bygg- och miljökontoret.
( j
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Ity

DELGIVNINGÅR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 09-1037

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Arholma 1:109 i Björkö-Arholma
församling.
Delbeslut 2010-01-26
Ärendenr 526-10-1074
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkterna 1 och 2
miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje beslut
den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7
kap 15 § miljöbalken för tomtplatsavgränsning runt befintligt bostadshus på
fastigheten Arholma 1:109.

Dm- 2009-30-4109

Ansökan om tillstånd till WC-infiltration på fastigheten Blidö 1:80 i Blidö
församling, Norrtälje kommun.
Beslut 2010-02-01
Dnr 516-2007-98250 0188
Länsstyrelsen meddelar, med stöd av skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet vid Blidö kyrka, Filip och Ann-Katrin Andersson, tillstånd för en
enskild avloppsanläggning med WC-infiltration på fastigheten Blidö 1 ;80.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
- tillståndet gäller till den 31 december 2020.
- anläggningen ska skötas enligt bif skötselanvisning samt kontrolleras regelbundet.
- slamtömning ska ske minst en gång per år.

Dm- 08-2144

Överklagande av bygg- och miljöutskottets i Norrtälje kommun beslut att bland
annat bevilja bygglov för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem på
fastigheten Frihamra 2:2 i Skederid församling - nu fråga om inhibition.
Delbeslut 2010-01-15
Beteckn 4032-09-86914
Bygg- och miljöutskottet beslutade den 27 november 2009 § 215 att bevilja
bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hem för vård och boende.
Beslutet har överklagats av ägare till Frihamra 2:13.
Länsstyrelsen avslår inhibitionsyrkandet.
Slutligt beslut kommer att meddelas senare.

Justerare

Justerare
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DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts....

Dnr 09-1563

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hallboda 1:17 i Roslagsbro
församling,
Delbeslut 2010-02-01
Beteckn 526-10-1368
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun
beslut den 21 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av ateljé och förråd på fastigheten Hallboda 1:17.

Dm- 2009-2990-449

Slutliga villkor enligt miljöbalken (1998:808) avseende dagvatten till Hålmyren,
Häverö återvinningsanläggning inom fastigheten Häverö Prästgård 1:2 i
Häverö församling.
Beslut 2010-01-28
Ärendenr 5511-2009-44576 0188-64-005
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län avslutar prövotidsförfarandet i beslut enligt miljöbalken (1998:808), daterat den 16 mars 2005
(dm- 5511-2003-59034) och fastställer slutliga villkor för utsläpp av dagvatten
från verksamheten vid Häverö Återvinningsanläggning.
1. vatten från lagring och behandlingsytor ska ledas till sedimentationsdammar och därefter
infiltreras i marken.
2. mängden vatten som släpps ut från dammen till marken ska mätas.
3. ett uppdaterat egenkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 4 april
2010 med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Analysresultatet ska
redovisas i miljörapporten.

Dnr 09-2273

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Kaggeboda 1:3 i Frötuna
församling.
Delbeslut 2010-01-28
Beteckn 526-10-1191
Länsstyrelsen beslut med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 2 miljöbalken
att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommuns beslut
den 17 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7
kap 15 § miljöbalken för uppförande av industribyggnad och växthus.
Utdragsbestyrkande
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B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 07-2254

Överklagande av beslut avseende fastigheten Kullsta 4:7 i Estuna forsamling.
Beslut 2010-01-25
Ärendenr 4032-09-52132
16 juni 2009 § 50 beviljade nämnden bygglov för uppförande av två vindkraftverk.
Beslutet överklagades av ägare till Kullsta 4:5.
Kraftö AB har hos länsstyrelsen hemställt att bygglovet upphävs mot bakgrund
av att en miljöfarlig verksamhet som erhållit tillstånd enligt miljöbalken inte
längre behöver prövas enligt plan- och bygglagen.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om bygglov.

Dnr 09-2093

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Lisinge 1:5 och 1:6 i Rö
församling.
Delbeslut 2010-02-01
Beteckn 526-10-1369
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 och 2
miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje
kommun beslut den 21 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för tomtplatsavgränsning.

Dm* 09-2292

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Lohärads-Söderby 2:22,2:25 och
3:28 i Lohärad församling.
Delbeslut 2010-01-26
Ärendenr 526-10-1069
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkterna 1 och 2
miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje
kommun beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för nedläggning av markkabel.

Justerare
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Dm 09-1793

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Lögla 1:100 i Länna församling
Delbeslut 2010-01-26
Beteckn 526-10-1072

1

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun
beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av båthus och redskapsbod.

Dnr 09-1866

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Ortala 3:61 i Väddö församling.
Delbeslut 2010-01-26
Beteckn 526-10-1038
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun
beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av sex sjöbodar.

Dnr 2006-1915-437, Angående muddring på fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling.
Beslut 2010-01-21
' Beteckn 535-2009-74773
Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd med anledning av utförd muddring.
Ärendet avslutas därmed.

Dnr 2008-431 -437
D m 2008-3911-437

Angående utförd muddring på fastigheten Oxhalsö 1:72 och 1:74 i Blidö
församling.
Beslut 2010-01-21
Beteckn 535-2009-70978
Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälan. Ärendet avslutas
därmed.

Justerare
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B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2009-3215-4379 Anmälan om vattenverksamhet inom fastigheten Oxlialsö 5:1 i Blidö församling.
Beslut 2010-01-14
Ärendenr 535-2009-63737
Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras såsom redovisats i anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § punkt 2a förordningen (1998:1388)
om vattenverksamheter om att vidta följande försiktighetsmått:
- de planerade åtgärderna far inte utföras mellan den 1 maj och den 31 augusti.
- muddring och utfyllnad samt andra arbeten som riskerar att grumla ska ske
innanför från ytan till botten gående läns av geotextil eller annan typ av skyddsanordning som sluter tätt mot botten.
- att eventuell förorening av närliggande stränder på grund av muddring och
Övrig hantering av muddermassor åtgärdas snarast möjligt. Vass, vassrötter och
andra flytande föremål ska tas omhand och läggas på land.
Det planerade arbetet ska vara utfört senast vid utgången av december månad år
2012.

Dnr 09-2153

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Själbottna 1:81 i Blidö församling.
Delbeslut 2010-01-26
Beteckn: 526-10-1073
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 2 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun
beslut den 14 december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av fritidshus samt komplementbyggnad (bastu).

Dnr 09-2153

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Själbottna 1:81 i Blidö församling.
Beslut 2010-02-02
Beteckn 526-10-1073
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b § tredje stycket miljöbalken,
Norrtälje kommuns beslut den 14 december 2009 att medge strandskyddsdispens
för ett fritidshus och en bastu, i den del beslutet avser beslutad tomtplats i vattenområdet.
Som tomtplats enligt 7 kap 18 f § miljöbalken far fastighetens hela landområde
tas i anspråk, i enlighet med bifogad situationsplan.

Juste ra re

Justeran
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Dnr 09-2344

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Svartlöga 3:137 i Blidö församling.
Delbesiut 2010-01-27
Ärendenr 526-10-1119
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 2 MB att
prövning ska ske av bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun beslut den 17
december 2009 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 §
MB för uppförande av fritidshus, bastu, gäststuga och ekonomibyggnad.

Dnr 09-2344

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Svartlöga 3:137 i Blidö församling.
Delbeslut 2010-02-04
Beteckn 526-10-1119
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b § tredje stycket MB, Norrtälje
kommuns beslut den 17 december 2009 att medge strandskyddsdispens för
fritidshus, bastu, gäststuga och ekonomibyggnad, i den del beslutet avser tomtplats.
Länsstyrelsen ändrar kommunens beslut vad gäller tomtplats på det sättet att som
tomtplats enligt 7 kap 18 f § MB får det markområde som markerats på bifogad
situationsplan tas i anspråk.

Dnr 2009-3486-4279 Anmälan om vattenverksamhet i sjön TiUsmaren.
Beslut 2010-01-20
Beteckn 535-2009-67942
Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras såsom redovisats i handlingarna till anmälan.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § punkt 2a förordningen (1989:1388)
om vatten verksamheter om att vidta följande försiktighetsmått:
- de planerade åtgärderna får inte utföras mellan den 1 maj och den 31 augusti
- arbeten som riskerar att grumla ska ske innanför från ytan till botten gående läns av geotextil
eller annan typ av skyddsanordning som sluter tätt mot botten
- alstrade muddermassor ska läggas upp på en av kommunen godkänd plats samt vallas in på ett
sådant sätt att dessa inte tillåts svalla ut i vattenområdet
- eventuell förorening av närliggande stränder på grund av muddring och övrig hantering av
muddermassor ska åtgärdas snarast möjligt. Vass, vassrötter och andra flytande föremål ska tas
omhand och läggas på land.

Det planerade arbetet ska vara utfört senast vid utgången av december månad år
2012.

Justerare
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B E S L U T FRÄN LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr 09-2513

Tillstånd enligt 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m.m (KML) till uppförande av nya byggnader inom byggnadsminnet Lv3, Tälje 4:90 i Norrtälje stad.
Beslut 2010-02-01
Beteckn 432-10-934
Länsstyrelsen beslutar enligt 3 kap 14 § K M L att godkänna nybyggnation inom
skyddsområdet till byggnadsminnet Lv3 Tälje 4:90 enligt ansökan den 21
januari 2010.
Tillståndet är giltigt i tre år efter beslutsdatum.
s

Dnr

Loskälva 3:3 i Lohärad församling - nedgrävning av häst
Beslut 2010-02-05
Beteckn 285-1569-2010
Länsstyrelsen lämnar tillstånd att begrava en häst med ID SE 99779008 A.
Tillståndet är giltigt i en månad från beslutsdatum.

Dnr

Vängsjöberg 7:2 i Gottröra församling - nedgrävning av häst
Beslut 2010-02-05
Beteckn 285-1597-2010
Länsstyrelsen lämnar tillstånd att begrava hästen Millicom med passnr
38040314.
Tillståndet är giltigt i en månad från beslutsdatum.

M E D D E L A N D E FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dm 08-2144

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Frihamra 2:2 i
Skederid församling (4032-09-86914)
Meddelande 2010-02-05
Beteckn 4032-10-1595
Länsstyrelsens beslut den 15 januari 2010 har överklagats i rätt tid av Lars
Björklund. Överklagandet överlämnas till Länsrätten.

Justerare

Justerarei
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Dnr 09-1914

Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 16 december 2009 om upphävande av
Norrtälje kommuns dispensbeslut för fastigheten Svartnö 2:14 i Länna
församling.
Meddelande 2010-01-18
Beteck 526-09-88411, 526-10-299,526-09-79200
Norrtälje kommuns överklagande (dm* 526-09-88411) har inkommit i rätt tid.
Eva Gilles överklagande (dm* 526-10-299) har inkommit i rätt tid.

(. >

Länsstyrelsen finner inga skäl att ompröva beslutet enligt 27 § förvaltningslagen.
Länsstyrelsen förutsätter dock att tillfälle kommer att ges att bemöta de uppgifter
som framförs i överklagandena. Länsstyrelsen önskar även bli underättad om
miljödomstolen företar syn på plats.
Överklagandena överlämnas till Nacka tingsrätt, miljödomstolen.

B E S L U T FRÅN LÄNSRÄTTEN
Dnr 07-2178
Dnr 07-2179

Överklagande av länsstyrelsens beslut 2008-06-18 (4032-08-26115, 4032-08¬
26118) avseende Ellan 2:39 (lott A och B) i Singö församling.
Dom 2010-01-20
Mål nr 15286-08, enhet 16
Bygg- och miljöutskottet beslutade den 7 februari 2008 att bevilja bygglov för
uppförande av två fritidshus med kompiementbyggnader på Ellan 2:30
SingÖ-Boda Tomtägareförening överklagade beslutet i egenskap av ägare till
angränsande fastighet Singö-Boda 1:99.
Länsstyrelsen beslutade den 18 juni 2008 att upphäva det överklagade beslutet.
Detta beslut överklagades av Staffan Eriksson.
Länsrätten avslår överklagandet.

c

Dnr 05-1926

Överklagande av länsstyrelsens beslut 5 mars 2008 (4032-07-5461) avseende
Mulnas 1:2 i Björkö-Arholma församling.
Dom 2010-02-04
Mål nr 8885-08, enhet 15
Länsstyrelsen har den 5 mars 2008 upphävt dåvarande Byggnadsnämnden i
Norrtälje kommuns beslut den 14 december 2006 att bland annat lämna Irene
Salvin förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Mulnas 1:2.
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B E S L U T FRÅN LÄNSRÄTTEN forts...
Beslutet har överklagats av Iréne Salvin.
Länsrätten bifaller överklagandet på så sätt att den upphäver Länsstyrelsens i
Stockholms beslut och fastställer bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommuns
beslut om förhandsbesked.

B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, Miljödomstolen.
Dnr 09-1244

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 7 december 2009 dnr 4032-09-78651
avseende Håknäs 2:12 i Vätö församling - fråga om avvisning
Dom 2010-01-20

Mål nr M 144-10

Bygg- och miljönämnden meddelade den 12 oktober 2009 C 1506/09 dispens
från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av brygga på fastigheten
Håknäs 2:12. Fastigheten belastas av ett servitut om rätt till väg till förmån för
Håknäs 2:64, vilken ägs av Marianne Ribenius.
Ribenius överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen som, i den del beslutet
avsåg dispens från strandskyddsbestämmelserna, avslog hennes överklagande.
Ribenius har inte gjort gällande att bryggan skulle hindra henne att nyttja sitt
servitut. Inte heller har hon visat att hon på annat sätt är berörd av nämndens
beslut dispens från strandskyddet.
Miljödomstolen avvisar Överklagandet.

Dm- 09-1914
{

Överklagande av länsstyrelsens beslut 2009-12-16 dnr 526-09-79200, avseende
SvartnÖ 2:14 i Länna församling - nu fråga om klagorätt.
Protokoll 2010-01-29
Mål nr M 299-10, aktbilaga 5
Bygg- och miljönämnden har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att miljödomstolen ska medge strandskyddsdispens för sökt brygga på Svartnö 2:14.
Det finns varken i miljöbalken eller i någon föreskrift meddelad med stöd av
balken någon uttrycklig bestämmelse som ger en kommun rätt att föra talan om
ett beslut om strandskyddsdispens.
Miljödomstolen avvisar nämndens överklagande.

Justerare

0?y

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

10(24)

bmn § 17
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, Miljödomstolen forts..
Dnr 2009-2108-4379 Överklagande av länsstyrelsens beslut 2009-08-13 dnr 535-2009-38865,
avseende Väddö-Hammarby 5:54 i Väddö församling.
Dom 2010-01-27
Mål nr 4397-09
Länsstyrelsen beslutade 2009-08-13 att förbjuda David Carlsson att genomföra
en anmälan om att muddra en yta på ca 2500 m i vattenområde, totalt ca 1250
m sediment på Väddö-Hammarby 5:54 i Ortalaviken.
Beslutet har överklagats av David Carlsson.
Miljödomstolen avslår överklagandet.
2

3

B E S L U T FRÅN REGERINGSRÄTTEN
Dnr 07-936

Överklagande av Kammarrättens beslut den 3 november 2009 i mål nr 4404-09
avseende Norrmansö 1:60 i Länna församling - fråga om prövningstillstånd.
Protokoll 2009-01-19
Mål nr 7755-09
Bygg- och miljönämnden beslutade 2007-11-23 § 262 att uttaga byggnadsavgift
för olovligt uppfört fritidshus.
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står
därmed fast.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr

å,Ö0'h~£ (5-H%1
l

Godkännande av teknisk anläggning in fastigheten Punskog 1:7 i Riala
församling.
Beslut 2010-01-12
Dnr 38-11149/09
Jordbruksverket bifaller ansökan och medger förlängt godkännande av
Konservator JS anläggning med godkännandenr SE 2711 TP på fastigheten
Punskog 1:7.
Som villkor för beslutet gäller:
- att ändrade förhållanden genast ska anmälas till Jordbruksverket.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDES P R O T O K O L L

i,^» , -,

Sammanträdesdatum

v

1 V

,

Sida

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

11 (24)

bmn § 17
DELGIVNINGAR
ÖVRIGA B E S L U T forts....
Dnr2ÖÖ7=24fM#9-

Dispens från bestämmelser om forbud mot dumpning av avfall, Vidinges vattenområde, Vidinge 4:46 i Rådmansö församling.
Beslut 2010-01-13
Dm- 523-4303-09 Rm

( •
Naturvårdsverket meddelar L - 0 Svensson, Vidinge 4:46, dispens från bestämmelser om förbud mot dumpning av avfall.
Dispensen avser dumpning av muddermassor med max 3 000 m lera med inslag
av sand och morän.
Dumpningen bör ske under en sammanhängande tidsrymd och får endast utföras
under perioden 1 november 2010-31 mars 2011.
Dumpningsplatsen är belägen mellan Sundskär och Vidinge på 70 m djup och
har position 59.40,533 och 019.10,439.
Villkor: vid muddringen ska siltskärmar användas samt att muddermassorna inte
får dumpas direkt från vattenytan.
3

(

^

B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dnr 10-10005.245

Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Lågarö 4:10 i Rådmansö
församling.
Underrättelse om avslutad
Ärendenr AB041491
förrättning
Förrättningen har avslutats den 20 juli 2007 utan sammanträde.

i.
Dnr 10-100084.245

Avstyckning från Riala-Ekeby 1:19 i Riala församling.
Godkännande av förrättning Ärendenr AB093598
Ovan angivna förrättning har avslutats den 13 januari 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 14
januari 2010.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

KOMMUN
Bygg-och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

12 (24)

bmn § 17
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts...

Dnr 10-10015.245

Avstyckning från Tälje 3:1 i Norrtälje stad.
Godkännande av förrättning Ärendenr AB082374
Ovan angivna förrättning har avslutats den 9 februari 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 2
februari 2010.

Dm 10-10025.245

Avstyckning från Överlöpe 3:4 i Vätö församling.
Godkännande av förrättning Ärendenr AB10137
Ovan angivna förrättning har avslutats den 4 februari 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 8
februari 2010.

R E M I S S FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N
Dnr 09-10268.214

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:195 i Norrtälje stad (omlokalisering av
förskolan Blåklinten) - utställning enligt PBL 5 kap 23 §.
Remiss 2009-12-10
Dnr Ks 07-1801
Remissvar 2010-01-18.
Bygg- och miljönämndens synpunkter som lämnats i samband med samrådsförfarandet angående dagvattenhantering och avstånd mellan planerad plats för
förskolebyggnaden och hästhållningen på Vigelsjö ridskola (stall och områden
där hästar vistas) har beaktats och tagits med i planhandlingarna. Nämnden
lämnar därför förslaget till detaljplan utan erinran, men vill påminna om att
verksamhetslokaler för förskola är anmälningspliktiga enligt 38 § i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES P R O T O K O L L

Sida

Sammanträdesdatum

2010-02-25
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bmn § 17
DELGIVNINGAR
R E M I S S FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N forts...
Dnr 09-10265.214

Detaljplan för del av fastigheten Vängsjöberg 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i
Gottröra församling - utställning enligt PBL 5 kap 23 §.
Remiss 2009-12-03
KS dnr 07-1231
Remissvar 2010-01-20
Bygg- och miljönämnden bedömer att de synpunkter som nämnden lämnat i
samband med samrådsförfarandet har beaktats och tagits med i planhandlingarna.
Upplysning: Nämnden anser att vaije fastighet/tomtplats bör ha sin egen slamavskiljare.

ÖVRIGT
Dnr 10-10010.872

Justeraie

Rapport över arkeologisk förundersökning avseende terrasseringar invid Fasterna
kyrka (kabelschaktning inför flyttning av likbod), Fasterna-Nyby 2:1, Kyrkbyn
1:8, RAÄ 174:1 i Fasterna församling.
Rapport 2009:29
Dnr 422-3732-2008

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammantfädesdatum

2010-02-25
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bmn § 17
DELGIVNINGAR
A V S K R I V N A ÄRENDEN
Dm-06-1858

Alsvik 3:340 i Blidö församling - olovligt utförd trädfällning.
Avskrivs då trädfällningen är av mycket ringa omfattning.

Dnr 09-273

Bergshamra 1:441 i Länna församling - olovligt utförd byggåtgärd.
Avskrivs då överträdelsen skedde för mer än 10 år sedan.

Dnr 09-1848

Björnbäret 5 i Norrtälje stad - tillbyggnad av enbostadshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dm- 08-568

Del av Gubboda 1:6 i Frötuna församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Avskrivs då ny ansökan inkommit som ersätter denna.

Dm-10-31

Harg 34:1 i Vätö församling - ändrad användning av komplementbyggnad till
gäststuga/förråd.
Avskrivs då sökt åtgärd inte kräver bygglov.

Dm-06-2182

Håtö 2:1 i Frötuna församling - olaga utförd trädfällning.
Avskrivs då trädfällningen är av mycket ringa omfattning.

Dnr 09-2340

Håtö 2:334 i Frötuna församling - tillbyggnad av fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-2341

Issjö 2:101 i Länna församling - olovligt utförd avvikelse från beviljat bygglov.
Avskrivs då överträdelsen skedde för mer än 10 år sedan.

Dnr 09-2065

Kullsta 4:7 i Estuna församling - upphävande av beslut att bevilja bygglov för
två vindkraftverk.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 08-988

Mora 2:45 i Länna församling - tillbyggnad av bryggor.
Avskrivs då ny ansökan har lämnats in som ersätter denna (dm 09-2426)

Dnr 09-2320

Norrvreta 2:25 i Singö församling - strandskyddsdispens för tomtplatsavgränsning.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Justerare

Justeran

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25
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bmn § 17
DELGIVNINGAR
AVSKRIVNA ÄRENDEN

forts...

Dm- 09-509

Oxhalsö 2:868 i Biidö församling - anläggande av p-platser.
Avskrivs då ny ansökan har lämnats in som ersätter denna (dnr 09-1978).

Dm-09-2461

Rådmansö-Gillberga 2:19 i Rådmansö församling - bygglov för uppförande av
två förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 09-157

Rödlöga 1:12 i Blidö församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked för
uppförande av ett fritidshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dm- 09-2043

Skederids-MaTby 2:4 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av
fyra enbostadshus.
Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats.

Dnr 10-37

Del av Södra Nånö 2:5 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av
nio enbostadshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 10-19

VäddÖ-Tomta 11:15 i Väddö församling - uppförande av carport.
Avskrivs då bygglov inte behövs för sökt åtgärd.

Dm-07-1031

Östra Ledinge 4:5 i Skederid församling - olaga trädfällning.
Avskrivs då trädfällningen är av mycket ringa omfattning.

Justerare

Justeran

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

bmn § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miIjö-/häIso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
WC-AVLOPP
Diarienummer
2009-3546-4101
2009-3837-4110
2009-2478-4102
2009-3860-4101
2009-488-4101
2009-3900-4101
2009-3901-4101
2009-3902-4101
2009-3903-4101
2009-3875-4101
2009-3876-4101
2009-2709-4100
2009-2853-4101
2009-3724-4101
BDT-AVLOPP
Diarienummer
2008- 3466-411
2009- 3932-4111
2009-3926-4111
2009-3918-4111
2009-3929-4111
2009- 3925-4111
2010- 37-4111
2009- 3898-4111
2010- 4-4111

Fastighet
Baltora 2:104, Frötuna
Källsmora 1:84, Riala
Hamra 1:11, 12, 13 och 14, Närtuna
Tulka 3:45, Häverö
Singö-Söderby 3:11, Singö
Länna-Norrby 1:25, Länna
Länna-Norrby 1:26, Länna
Länna-Norrby 1:27, Länna
Länna-Norrby 1:28, Länna
Singö-Tranvik 1:39, Singö
Singö-Tranvik 1:40, Singö
Gåsvik 1:11, Väddö
Tälje 2:45, Norrtälje
Oxhalsö 2:335, Blidö

Fastighet
Abrahamsby 2:231, Gottröra
Väddö-Tomta 4:45, Väddö
Edeby 19:33, Väddö
Singö-Tranvik 3:49, Singö
Väddö-Tomta 19:11, Väddö
Väddö-Tomta 2:159, Väddö
Vagnsunda 1:57, Blidö
Grövsta 8:67, Länna
Öveiiöpe 4:34, Vätö

W C ANSLUTEN T I L L S L U T E N TANK
Diarienummer
Fastighet
2007-3481-412
Abrahamsby 2:231, Gottröra
2009-2797-4121
Korgil 1:99, Häverö

Justeraie

Sida

Sammanträdesdatum

Justeraie

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
.

Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

bmn § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/haiso-/livsmedeIsenheten
Godkända anläggningar
W C ANSLUTEN T I L L S L U T E N TANK forts...
2009-3944-4121
Rådmanby 22:10, Rådmansö
2009-3933-4121
Väddö-Tomta 4:45, Väddö
2009-3928-4121
Edeby 19:33, Väddö
2009- 3919-4121
Singö-Tranvik 3:49, Singö
2010- 38-4121
Vagnsunda 1:57, Blidö
2009- 3466-4121
Samkarby 1:43, Björkö-Arholma
2010- 5-4121
Överlöpe 4:34, Vätö
E G E T OMHÄNDERTAGANDE AV T O A L E T T A V F A L L
Diarienummer
Fastighet
2009-3739-459
Adamsberg 7:66, Rimbo
2009- 4006-459
Tulka 4:35, Häverö
2010- 15-459
Gräddö 2:79, Rådmansö
2010-29-459
Bredsättra 1:12 och 1:14, Roslagsbro
2009- 3544-459
Marö 1:30, Rådmansö
2010- 71-459
Grovstanäs 4:219, Länna
2010-116-459
Simpnäs 1:103, Björkö-Arholma
2010-130-459
Blidö 1:484, Blidö
2010-72-459
Frötuna-Hammarby i :9, Frötuna
VÄRMEPUMPANLÄGGNING
Diarienummer
Fastighet
2009- 3906-4140
Risslingby 8:2, Söderbykarl
2010- 35-4140
Svea 25, Norrtälje
2009-3804-4140
Västra Rickeby 3:5, Gottröra
2009- 3907-4140
Väddö-Hammarby 2:38, Väddö
2010- 138-4140
Örtagården 4, Norrtälje
DEPONERING AV MUDDERMASSOR
Diarienummer
Fastighet
2009-1211-4370
Björkö 6:1, Rådmansö

Justeiare

Justerare

n

b

<7

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

2010-02-25

Bygg- och miljönämnden (bmn)
bmn § 17

DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/häIso-/livsmedelsenheten
VERKSAMHETSLOKAL
Diarienummer och
Lokal avseende samt
fastighet
sökande/företagsnamn
2009-3629-4440
Älmsta 1:90, Väddö, Firehouse
Tattoo
B E S L U T OM R E G I S T R E R I N G A V LIVSMEDELSANLÄGGNING O C H
REGISTRERINGSAVGIFT
Diarienummer och fastighet
Sökande/företagsnamn
2010-14-4663
Goldcup 5181 AB unät Lidö A B /
Lidö 1:2, Vätö
Lidö värdshus
2010-148-4663, Venus 14, Norrtälje

Ostenan

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
Diarienummer och fastighet
Sökande/företagsnamn
Goldcup 5181 AB unät Lidö AB/
2010-44-4691
Lidö värdshus
Lidö 1:2, Vätö
2010-63-4691
Hallsta 1:80, Häverö
2010-68-4691
Eneberg 3, Norrtälje
2010-66-4691
Hallsta 1:201, Häverö

Augustjansgården avdelningskök
Café Eneberg
Kristinagården

YTTRANDEN
Diarienummer och fastighet
2009- 3968-702
Lidö 1:2, Vätö

Yttrande till och avseende
Socialkontoret. Yttrande över ansökan om
tillstånd till servering av alkoholdrycker,
Lidö Värdshus.
Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om
radonbidrag.

2010- 39-4457
Vettershaga 3:49, Länna

Justeiare

Sida

Sammanträdesdatum

Justeraie

)

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2010-02-25

bmn § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/häIso-/Iivsmedelsenheten

(

'

(

(

!

1

2007-2520-410
Gräddö 1:99, Rådmansö

Länsstyrelsen. Yttrande angående tillstånd
till anordnande av enskild
avloppsanläggning med vattentoalett.

2010-12-4279
Salmunge 1:8, Skederid

Länsstyrelsen. Yttrande över prövotidsredovisning angående tillstånd att bedriva
avfallsverksamhet.

YTTRANDEN forts....
Diarienummer och fastighet
2009-2294-4279
Riddersholm 1:8, Rådmansö

Sida

Sammanträdesdatum

Yttrande till och avseende
Yttrande över ansökan om tillstånd,
vattenverksamhet i samband med
ombyggnad av Kapellskärs hamn.

2010-121-449
Erken

Yttrande till Kommunstyrelsens kontor
över ansökan om vattendom för sjön Erken.

2009-4000-4279
Östhamra 1:15, Frötuna

Vattenfall Service Nordic A B .
Samrådsyttrande avseende förändring av
nätkoncession för 24 kV ledning vid

2010-115-4279
Rimbo-Vallby 5:87, Rimbo

Yttrande över ansökan om tillstånd för
överlåtelse av farliga kemiska produkter.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr: 2009-1015-417
Fastighet: Björkberga 2:1, Närtuna
Information om inkommet klagomål.
BoM har ännu inte gjort någon bedömning i ärendet ivtan vill informera om
klagomålet. Ev yttrande ska ha kommit till BoM senast 2010-01-30,
Dnr: 2009-3982-4880
Fastighet: Fimigarne 6:2, Estuna
Föreläggande gällande ansökan om dispens från förbud att sprida
stallgödsel under perioden 1 november t o m den 28 februari eller på
snötäckt mark våren 2010.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2010-02-25
bmn § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
ÖVRIGA B E S L U T forts...
Dnr 2010-13-462
Fastighet: Tälje 3:111, Norrtälje
Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. Peo's munkar.
(
Dnr 2010-16-462
Fastighet: Älmsta 12:4, Väddö
£ j

Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. Älmsta Bensin och
Hyresmaskiner.
Dnr 2009-3974-462
Fastighet: Lasarettet 1, Norrtälje
Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning. Cafeterian Norrtälje
Sjukhus.
Dnr 2010-108-4113
Fastighet: Samkarby 1:43, Väddö
Föreläggande om försiktighetsmått avseende drift och skötsel av befintlig
avloppsanläggning för BDT-avlopp.

(

(

,

Dnr 2008-3887-442
Fastighet: Vängsjöberg 1:1, Gottröra
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)
Dnr 2008-3895-442
Fastighet: Löparbanan 1, Norrtälje
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)
Dnr 2008-3889-442
Fastighet: Väktaren 1, Norrtälje
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)

Justeraie

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
ÖVRIGA B E S L U T forts...
Dnr 2008-3899-442
Fastighet: Spetsbergen 6, Norrtälje
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)
^

Dnr 2008-3898-442
Fastighet: Tallbiten 1, Norrtälje
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)

( )
Dnr 2008-3901-442
Fastighet: Ören 1:38, Rådmansö
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)
Dnr 2008-3917-442
Fastighet: GÖrdelmakaren 5, Norrtälje
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)
Dnr 2008-3894-442
Fastighet: Riala-Sättra 2:240, Riala
Föreläggande om att utföra undersökningar (radon)
(

Dnr 2010-93-462
Fastighet: Venus 14, Norrtälje, Restaurang Indian Sky
Beslut om avregistrering av livsmedelsanläggning

(

Dnr 2010-135-4611
Fastighet: Riddersholm 1:8, Rådmansö
Beslut om föreläggande, Café E3.
Dnr 2010-162-406
Fastighet: Östra Ledinge 4:1, Skederid, Malmens Grus
Beslut om placering i avgiftsklass samt beslut om årlig avgift för BoM
verksamhet.

Justeraie

Jusierare

V tdragsbestyrkan de
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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b m n § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miIjö-/hälso-/IivsmedeIsenheten
ÖVRIGA B E S L U T forts,..
Dnr 2010-141-4611
Fastighet: Älmsta 3:41, Väddö
Beslut om föreläggande, Elmsta Förskola
Dnr 2009-3564-4270
Fastighet: Östra Ledinge 4:1, Skederid
Föreläggande om försiktighetsmått vid dieselanläggning.
Dnr 2010-129-4611
Fastighet: Björnö 1:87, Frötuna
Beslut om föreläggande, Frötuna förskola

AVVISNING/AVSKRIVNING A V ÄRENDE
Diarienummer och fastighet
2009- 3009-419
Riala-Sättra 1:122, Riala

Avvisning/avskrivning samt anledning
Avskrivning av ärende om klagomål på
avloppsanläggning.

2007-2757-411
Snesslingby 7:1, Länna

Avskrivning av BDT-ärende då det ersatts
med ett WC-ärende.

2010- 137-4274
Frötuna-Hammarby 2:24, Frötuna

Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande uppställning av containrar.
Tomma containrar kan inte bedömas vara
olägenhet för människors hälsa eller för
miljön.
Avskrivning av ärende om att utföra
radonmätning. Förskoleverksamheten i
lokalerna har upphört.

2010-19-4423
Äggsvampen 1, Norrtälje
2008-3899-442
Spetsbergen 6, Norrtälje

Justerare

Justerare

Avskrivning av ärende avseende radon i
förskolor och skolor. Naturbarnstugan
kommer att avflytta under 2010.

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

bmn § 17
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hålso-/livsmedeIsenheten
AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE forts....
2008-3888-442
Ängen 1, Norrtälje

Avskrivning av ärende avseende radon i
förskolor och skolor. Montessoriförskolan i
Grind hade ingen verksamhet 2009.

2005-2988-437
Singö-Boda 1:22, Singö

Avskrivning av ärende gällande deponering
av muddermassor. Komplettering i ärendet
har inte inkommit varför ärendet avslutas.

NYANSTÄLLDA
Stefan Johansson, Livsmedelsenheten

Justerare

Justeraie

Utdragsbestyrkande

23 (24)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-02-25

24 (24)

bmn § 17
DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT
Av bygg- och miljöchef Mats Viktorsson meddelade förhandsbesked,
strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan:
2009-12-07
C 1868 - 1837
2009-12-14
C 1894- 1911
2009-12-16
C 1912-1913
2009-12-17
C 1914- 1922
2009-12-21
C 1944 - 1950
2009-12-23
C 1957 - 1959

Av enhetschef för bygglov/va, Tore Strömberg meddelade bygglov och
bygganmälan;
2009-12-10
D 1874- 1893
2009-12-17
D 1923 - 1943
2009-12-22
D 1951 - 1956

Av Karl-Gunnar Karlsson meddelade tillstånd till brandfarlig vara:
2009-12-23
I 1960- 1964

Av Birgitta Öhrlund meddelade godkända kvalitetsansvariga

Av bygg- och miljöutskottet meddelade bygglov:
2010-02-04
§33

SE BILAGOR

Justerare

Justerare,

0^

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-12-07
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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 1868/09

Dm-: 09/1844

BRO-VÄSBY 5:2 del av i Roslagsbro församling - förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus alt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas.
Bengt Henningsson, Pl 3189 Väsby, 761 75 Norrtälje.
C 1869/09

Dnr: 09/1302

RÅNÄS 6:4, 6:9 m fl i Fasterna församling - förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus och garage/förråd.
Med stöd av miljöbalken 18 b och 18c §§ medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till allmänhetens
möjlighet att nyttja tomtplatsen redan är utsläckt av befintligt fritidshus och
ladugård och att bostadshuset behövs för den pågående lantbruksverksamheten.
Tomtplatsbestämningen följer begränsningslinje i en till ärendet hörande
situationsplan.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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.
forts....
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Tjänsteyttrande Va ska beaktas.
Per-Magnus Nilsson, Bangårdsgatan 59 C, 762 51 Rimbo.

C 1870/09

Dnr: 09/1611

RÄVSNÄS 2:95 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av gäststuga.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggyta Överskrides med 17,0
kvm detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Jan och Ingegerd Henning, Hägerstensbririken 42, 129 37 Hägersten.

C 1871/09

Dm: 08/1898

SEMMERSB Y 2:11 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande
av tre enbostadshus alt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas. Dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på de tre tomterna måste placeras enligt inlämnat förslag.
Lennart Ohlsson, Högbergsgatan 40 A, 4tr, 118 26 Stockholm.

C 1872/09

Dnr: 09/1875

SOLO 1:39 i Länna församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av fritidshus på samma plats som befintligt fritidshus rivs, uppförande av förråd, vilket återuppförs av halva befintliga fritidshuset som rivs
samt bastu och installation av två eldstäder,
forts...

Justeraie

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med stöd av miljöbalken 18 b och 18c §§ medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till att fastigheten är ianspråktagen och sökt fritidshus ersätter befintligt fritidshus som rivs
på samma plats.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning. Hela fastigheten
får tas i anspråk som tomt.
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 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Anmälan om utstakning av byggnad ska göras till Bygg- och miljökontorets
mätningsavdelning tel 0176-712 54 MINST 10 dagar före byggstart.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Toivo Svensson, Björkskog 1222, 762 96 Rånäs.

(

C 1873/09

Dm: 09/1846

UPPNÄS 1:32 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens för tomtplatsutvidgning (tillföra mark från Uppnäs 1:45 till l :32)
Med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken medge strandskyddsdispens
enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken för tomtplatsutvidgning med hänvisning
till att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
Lars Hagdahl, Vallmostigen 4,170 78 Solna.

Delegat:
Mats Viktorsson

Justeiare

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 1874/09

Dnr: 09/2391

BACKSVALAN 2 i Norrtälje 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.
Sören Andersson, Nyponvägen 3, 761 64 Norrtälje.

D 1875/09

Dnr: 09/1734

BERGSVIK 2:6 i Vätö församling - marklov för trädfällning.
Tomas Linder, Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57 Stockholm.

D 1876/09

Dnr: 09/2396

GOTTSTA 1:138 i Häverö 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.
Kaj Sjögren, Öster vägen 41, 763 43 Hallstavik.

D 1877/09

Dnr: 09/1870

GRISSLEHAMN 19:1 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av transformatorstation.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: transformatorstationen placeras på
mark som ej får bebyggas detta motverkar inte syftet med detaljplan.
Veolia Vatten, Chatherine Andersson, Kyrkogatan 8, 761 30 Norrtälje.

Justerare

Justerare-ft

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 09/2203

GUBBODA 1:19 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av ekonomibyggnad/kontor.
Göran Eriksson, Pl 2272, 761 92 Norrtälje.

D 1879/09

Dnr: 09/2371

GÄRDSNÄS 1:29 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage.
Szumon Dzialo, Planetvägen 111, 761 64 Norrtälje.

D 1880/09

Dnr: 09/2269

HARG 8:63 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
Birgitta Zetterberg, Maria Prästgårdsgata 19, 118 52 Stockholm.

D 1881/09

Dnr: 09/1974

HEMMARÖ 2:19 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Claes Nordsjö, Grönlandsgatan 16, 761 30 Norrtälje.
D 1882/09
Dm: 09/2419
HÅLLSTA 1:29 i Lohärad 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.
Peter Johansson, Hållsta 10423, 761 72 Norrtälje.

Utdragsbestyrkande
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D 1883/09

Dm-: 09/2403

JUSTITIA 1 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning av skyltar.
Apotek AB, Benny Ahlqvist, Etablering, 118 81 Stockholm.
(

(

D 1884/09

Dnr: 09/2376

LABOREMUS 7 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tommy Eriksson, Bryggårdsgatan 6, 761 50 Norrtälje.

D 1885/09

S

Dnr: 09/2282

LÄNNA-NORRBY 1:26 i Länna församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus, garage/förråd och gäststuga samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påböijas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fardigställandeskydd 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.
Åke och Maria Holm, Anhaltsvägen 22, 191 40 Sollentuna.

D 1886/09

S

Dnr: 09/2220

RIMBO-SÖDERBY 1:2 del av i Rimbo församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och garage/förråd samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Forts....
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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.
Robert och Cataharina Lindström, Landstormsvägen 25 F, 762 51 Rimbo.

D 1887/09

Dnr: 09/2387

RIMBO-SÖDERBY 7:2 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Joel Lantz, Söderby 2208, 762 91 Rimbo.
D 1888/09

Dm: 09/2416

RÅDMANSÖ-ÖSTERNÄS 10:4 i Rådmansö församling - bygglov och
bygganmälan för uppförande av carport/förråd.
Per Åkerström, Östernäs 9742, 761 94 Norrtälje.

D 1889/09

Dnr: 09/2081

SAMKARBY 1:40 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga/förråd.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: på grund av topografiska förhållanden som råder på fastigheten anses sökt placering på mark som ej får bebyggas som den mest lämpliga ur byggnadssynpunkt detta motverkar inte
syftet med detaljplanen.
Gunilla Stenberg, Gösta Wahlströmsvägen 5, 752 31 Uppsala.

D 1890/09

Dm-: 09/2228

SKENINGE 1:68 i Björkö-Arholma församling - ändring i bygglov för uppförande av gäststuga samt installation av eldstad, ändrad hustyp och placering samt uppförande av garage/förråd.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: uthus byggyta överskrides med
6,0 kvm samt garage placeras delvis på mark som ej får bebyggas detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Håkan Grefberg, Karpvägen 74, 181 30 Lidingö.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 09/2399

STRÖMDALEN 1:1 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av gäststuga/förråd.
Gunilla Watz, Munkholmsvägen 18, 193 40 Sigtuna.

D 1892/09

Dnr: 09/2397

STUBBODA 1:37 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Mats Nöjd, Norrtullsgatan 29,113 27 Stockholm.

D 1893/09

Dnr: 09/2293

UTSUND 2:45 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga.
Lennarth Sandberg, Heleneborgsgatan 12, 117 32 Stockholm.

Delegat:

40^

Justerare

Justerarer

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-12-14

1(9)

DELEGATIONSLISTA
Av bygg och miljöchef Mats Viktorsson meddelade bygglov, bygganmälan
och strandskyddsdispens samt förhandsbesked i enlighet med av bygg och
miljönämnden 2009-03-26 6 26 härför erhållet förordnande.

C 1894/09

Dnr: 09/1037

ARHOLMA 1:109 i Björkö-Arholma församling - strandskyddsdispens för
tomtplatsavgränsning runt befintligt bostadshus.
Med stöd av 7 kap 13,14 och 16 §§ miljöbalken för tomtplatsavgränsning
runt befintligt bostadshus, undantag medges från nybyggnadsförbudet med
hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktageii av bebyggelse, vilket
innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt samt att tomtplatsen redan är väl avskild från strandområdet av väg
och därför saknar betydelse för det rörliga friluftslivet.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
Elsa Anulfs dödsbo, c/o Folke Anulf, Bjursholmsplan 26,116 63
Stockholm.

C 1895/09

Dnr: 09/1517

BERGSHAMRA 1:9 och 1:13 i Länna församling - förhandsbesked för ändrad användning av industrienhet till enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Tjänsteyttrande Va ska beaktas, fastigheten ska så snart det är möjligt
kopplas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Axel och Therese Ezelius, Edvin Adolphsons väg 3, 169 40 Solna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 09/2148

GRYTA 4:82 i Roslagsbro församling - strandskyddsdispens för uppförande
av brygga.
Med stöd av miljöbalken 18 b ocli 18 c §§ medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till
att det rör sig om en brygga som måste ligga i vattnet.
Tomtplatsen är redan ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att
allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Tomtplats bestäm ningen gäller hela fastigheten.
det åvilar den sökande att själv undersöka hos länsstyrelsen om arbetet i
vattenområdet är vattenverksamhet som regleras enligt 11 kap miljöbalken.
Erik Nerell, Götavägen 142,187 63 Täby.

(

'

C 1897/09

Dnr: 09/2226

HÅKNÄS 1:15 i Vätö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av kompiementbyggnad(gästrum/förråd/bastu)
Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 18 c § miljöbalken med hänvisning till att
sökt byggnation är en komplementbyggnad på fastigheten och denna
tillsammans med befintliga byggnader bildar en väl sammanhållen enhet,
sökt byggnation medför inte en utvidgning av det privata området då
tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd.
Byggsamråd erfordras inte.
Per-Henrik Nordin, Chemin Des Bochattets 27, CH-1296, Coppet Schweiz.

(

(
C 1898/09

Dm: 09/1934

HÅRNACKA 4:2 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av
tre enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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.
forts....
Justerare

// V
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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 Va ska beaktas.
Christer Pettersson, Hårnacka 578, 761 73 Norrtälje.

C 1899/09

Dm-: 09/1936

KLEMENSBODA 32:1 och33:l i Frötuna församling strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av en
komplementbyggnad samt rivning av befintligt uthus på samma plats.
Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 18 c § miljöbalken med hänvisning till att
fastigheten är ianspråktagen samt att komplementbyggnaden ersätter
befintligt uthus som rivs, vilket inte medför någon utvidgning av det privata
området då tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga
byggnader.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning. Hela fastigheten
far tas i anspråk som tomt.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd.
Byggsamråd erfordras inte.
Åsa Cedergårdh, Järvsögränd 6, 162 62 Vällingby.

C 1900/09

Dnr: 09/1148

LIESTA 3:19 i Rimbo församling - bygglov för tillbyggnad av fritidshus
och strandskyddsdispens för uppförande av brygga.
Med stöd av 7 kap 18 § och 31 § miljöbalken medge 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.
Tomtplatsbestämningen avser den yta bryggan upptar på marken och i
vattnet.
Bygglov beviljat. Byggamnälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden
senast tre veckor innan byggstart.
Byggsamråd erfordras.

Forts...

Utdragsbestyrkande
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Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd inte behövs enligt 1 och 4 §§ lagen om
byggfelsförsäkring.
Beslutet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från beslutsdatum.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
Det åvilar sökande att själv undersöka hos Länsstyrelsen om arbetet i
Vattenområdet är vattenverksamhet som regleras enligt 11 kap miljöbalken.
Frida Berglund, Flintlåsvägen 44,192 59 Sollentuna.

C 1901/09

Dm: 09/2292

LOHÄRADS-SÖDERBY 2:22, 2:25 och 3:28 i Lohärads församlingstrandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken medge strandskyddsdispens
enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till att kabeldragningen är
av sådan karaktär att den inte kommer att innebära någon inskränkning i
allemansrättlig tillgänglig mark samt att kabeldragning kommer att ha en
marginell inverkan i de biotopiska områden.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta kabeldragningen upptar på
marken.
Vattenfall Eldistribution AB, Torleif Hjort, Box 6013,171 06 Solna.

C 1902/09

Dnr: 09/1695

LÅGARÖ 1:9 del av tomt B i Rådmansö församling - förhandsbesked för
uppförande av ett fritidshus alt enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas.
Spillersboda Fastighets AB, Arne Gustafsson, Spillersboda 2500, 761 92
Norrtälje
Justerare

Justerare
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Dnr: 09/773

LÄNNA-NORRBY 2:2 del av i Länna församling - förhandsbesked för
uppförande av tre enbostadshus alt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas.
- Yttrande från Vattenfall ska iakttas
Johan Fellbom, Länna Norrby 6751, 761 93 Norrtälje.

C 1904/09

Dnr: 09/1793

LÖGLA 1:100 i Länna församling - strandskyddsdispens för bygglov och
bygganmälan för uppförande av båthus och redskapsbod.
Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 18 c § miljöbalken med hänvisning tiII att
sökta byggnationer inte medför en utvidgning av det privata området då
tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader,
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning hela fastigheten
far tas i anspråk som tomt.
Bygglov beviljat och bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras inte.
Det åvilar sökande att själv undersöka hos Länsstyrelsen om arbetet i
vattenområdet är vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Stephan och Eva-Lena Oxenborg, Karlavägen 26, 114 31 Stockholm.

C 1905/09

S

Dnr: 09/999

MARKDAL 1:33 i Häverö församling - bygglov för uppförande av
fritidshus samt installation av eldstad och ändrad användning av befintlig
huvudbyggnad till uthus/gäststuga.
Forts...

Justeiare

Utdragsbestyrkande
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Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och
fardigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring
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.
Rikard Eriksson, Körsångsvägen 103, 142 40 Skogås.

C 1906/09

S

Dnr: 09/1529

M A R U M 14:1 i Björkö-Arholma församling - strandskyddsdispens,
bygglov och bygganmälan för uppförande av bastu samt installation av
eldstad.
Med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 18c § 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 hela fastigheten
far tas i anspråk som tomt.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden får tas i bruk.
R Lars Eriksson, Stureparken 5, 114 26 Stockholm.

C 1907/09

Dnr: 09/1866

ORTALA 3:61 i Väddö församling - strandskyddsdispens och
förhandsbesked för uppförande av sex sjöbodar.
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18b och 18c §§ medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till
att tomtplatsbestämningen endast gäller den yta sjöbodarna upptar på
marken samt att fri passage upprätthålls så att ej allmänheten avhålls från att
använda strandområdet.
Förhandsbesked beviljat.

Forts

Utdragsbestyrkande
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Villkor:
- Byggnader 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.
Kjell Eriksson, Karlavägen 38, 114 49 Stockholm.

C 1908/09

Dnr: 09/1823

SIMPNÄS 1:74 del av i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus alt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas.
Änder Österberg, Björkliden 39, 187 41 Täby.

C 1909/09

S

Dm: 09/2153

SJÄLBOTTNA 1:81 i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov
för uppförande av fritidshus, rivning av befintligt fritidshus på samma plats
och uppförande av en komplementbyggnad (bastu) samt installation av två
eldstäder.
Med stöd av 7 kap 18b § och 18c § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till
att befintligt fritidshus på 95 kvm rivs och ersätts med ett fritidshus på 141
kvm på samma plats samt att en ny komplementbyggnad (bastu) uppförs
inom fastigheten som redan idag är ianspråktagen med bostadshus och
uthusbyggnader, vilket inte medför någon utvidgning av det privata området
då tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga
byggnader.
Foits

Justeraie

Justeran

Utdragsbestyrkande
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Tomtplatsbestämtiingen följer gällande fastighetsindelning hela fastigheten
far tas i anspråk som tomt.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 4 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
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 Graf, Götavägen 5 B, 182 61 Djursholm.

Dm-: 09/2359

C 1910/09

UPPLUNDA 2:1 i Roslagsbro församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av en transformatorstation.
Med stöd av 7 kap 18b § och 18c § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till
att transformatorstationen är av sådan karaktär att den inte kommer att
innebära någon inskränkning i allemansrättlig tillgänglig mark.
Tomtplatsbestämningen avser endast den yta transformatorstationen upptar
på marken.
Byggsamråd erfordras inte.
Norrtälje Energi AB, Claes Blomsten, Box 216, 761 23 Norrtälje.

C 1911/09

S

Dm: 09/1024

UPPNÄS 1:32 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens och bygglov
för uppförande av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus.
Med stöd av 7 kap 31 § miljöbalken medge undantag från
nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 16 § miljöbalken med hänvisning till att
fastigheten är ianspråktagen och att sökt fritidshus ersätter befintligt
fritidshus som rivs, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja
strandområdet redan är utsläckt.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning, hela fastigheten
får tas i anspråk som tomt.

Forts....
Justeraie
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Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring
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.
Lars Hagdahl, Vallmostigen 32,170 78 Solna.

Delegat:
Mats Viktorsson

Justeraie

Justeraie-
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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 1912/09

Dnr: 09/2103

SVARTLÖGA 3:30 och 3:32 del av i Blidö församling - förhandsbesked för
uppförande av ett fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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.
- Vatten får inte dras in i huset.
Susanne Nordegran, Tullgårdsvägen 22, 6tr, 116 68 Stockholm.

C 1913/09

Dnr: 08/1675

VETTERSHAGA 7:1 del av i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av fem enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 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 Va ska beaktas.
Forts

Justerare
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- Infiltrationsanläggningen som tillhör Vettershaga 7:11 far inte påverkas
negativt.
- Sökanden (Norrtälje kommun) anlägger de utloppsdiken som krävs för att
markbäddarna ska fungera.
Norrtälje Kommun, Lars Härlin, Box 800, 761 28 Norrtälje.

Delegat:
Mats Viktorsson

Justeiare

Justeran

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 1914/09

Dnr: 09/2088

BLIDÖ 1:323 del av i Blidö församling - förlängning av förhandsbesked för
uppförande av fritidshus, förhandsbesked beviljat 30071101 § 476.

Villkor:
- Byggnader 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 lar 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 Va ska beaktas.
- Fastigheten ska kopplas till det kommunala VA-nätet.
Vivi-Ann Wijkander, Bollmoravägen 62, 135 40 Tyresö.

C 1915/09

Dm: 09/2011

BYHOLMA 22:31 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av
tre enbostadshus alt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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.
- Hela tomtplatsen ska placeras utanför område som omfattas av strandskydd
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Forts
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- Tjänsteyttrande Va ska beaktas.
- Yttrande från Vägverket ska iakttagas.
- Tillstånd för anslutning alt ändring av befintlig väganslutning till
väg 1177 krävs enligt 39 § väglagen.
Topp Konsult Svenska AB, Lillhersbyvägen 4, 191 45 Sollentuna.

C ,

C 1916/09

Dnr: 09/2073

^

GRÄDDÖ 1:44 del av i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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.
- Fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.
U l f Ström, Nyängen 2085, 760 15 Gräddö.

C 1917/09

V

Dnr: 09/22X6

HARÖ 2:20 del av i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan
samt strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.
U l f Linderholm, Harö Pl 5615, 761 75 Norrtälje.

C 1918/09

Dnr: 09/2273

KAGGEBODA 1:3 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för uppförande av industribyggnad (maskinhall/garage)
samt växthus.
Med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ miljöbalken medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till att
tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning samt att sökt
byggnation tillsammans med befintliga byggnader bildar en väl sammanhållen enhet.
Forts..,.
Justerare
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Sökt byggnation medför inte heller en utvidgning av det privata området då
tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Byggsamråd erfordras inte.
Jan Rundström, Pl 1945, 761 92 Norrtälje.

C 1919/09

S

Dnr: 09/2198

RIALA-EKEBY 14:18 del av i Riala församling - bygglov för uppförande
av enbostadshus och garage/förråd.
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 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Beslutet upphör att gälla om arbetet inte påböljats inom två år och avslutats
inom fem år från beslutsdatum.
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.
Anders och Eva Wallberg, Uddebyvägen 9, 760 10 Bergshamra.

( J

C 1920/09

S

Dnr: 09/2344

SVARTLÖGA 3:137 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus, gäststuga, bastu och
ekonomibyggnad, installation av eldstäder samt rivning av befintligt
fritidshus.
Med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ miljöbalken medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till att
fastigheten redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning, hela fastigheten
far tas i anspråk som tomt.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring.

Forts

Justeraie

Justerare

Utdragsbestyrkande

ffa
4-

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

DELEGATIONSBESLUT

Sida

Beslutsdatum

2009-12-17

4(4)

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.
Beslutet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från beslutsdatum.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
Per Jansson, Grevgatan 51, 114 58 Stockholm.

C 1921/09

Dnr: 09/2445

TJOCKÖ 1:54 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av gäststuga/bastu.
Sten Lindgren, Vikens gränd 1, 761 30 Norrtälje.

C 1922/09

Dnr: 09/1869

ÖSTRA SYNINGE 2.20 del av i Husby-Sjuhundra församling förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och stallbyggnad.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas.
Josefine Stenqvist, Finsta 530, 762 92 Rimbo.

Delegat:
Mats Viktorsson

Justerare

Justeiare

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 1923/09

Dm: 09/2434

BAGAREN 6 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning av skyltar.
Apoteket AB, Benny Ahlqvist, Etablering, 118 81 Stockholm.

D 1924/09

S

Dnr: 09/2121

BJÖRKÖ 6:12 i Rådmansö församling - ändring i bygglov för uppförande
av fritidshus och förråd samt installation av eldstad, ändrad hustyp uppförande av förråd med loft.
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.
Beslutet upphör att gälla om arbetet inte påböljats inom två år och avslutats
inom fem år från beslutsdatum.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

D 1925/09

Dnr: 09/2422

BJÖRNEN 47 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av kedjehus, inglasning av altan.
Sven-Åke Eriksson, Sveagatan 19, 761 44 Norrtälje.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dm-: 09/2295

BLIDÖ 1:1191 Blidö församling - bygglov for uppförande av fritidshus
samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete 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
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.
Marco De Carolis, Ramsundsvägen 5, 168 53 Bromma.

D 1927/09

Dnr: 09/2441

BLIDÖ-BODA 1:58 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av fyra sjöbodar.
Storviks samfällighetsförening, Björn Andersson, Västra Finnbodavägen 7
B, 131 71 Nacka.
C
D 1928/09

Dm: 09/2428

BÄLTARTORP 1 och 2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan
för fasadändring av flerbostadshus, dörrar samt yttre trappa.
Brovo Förvaltning AB, Anders Vossman, Bältartorpsgatan 12, 761 32
Norrtälje.

^

D 1929/09

Dnr: 09/2433

FOGDÖ 2:29 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av komplementbyggnad, (förråd/gästrum) samt installation av eldstad.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden far tas i bruk.
Mattias Kardell, Fridhemsgatan 11, 112 40 Stockholm.

Justeraie
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Justerare
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NORRTÄLJE

DELEGATIONSBESLUT

KOMMUN

Beslutsdatum

Bygg- och miljönämnden

2009-12-17

D 1930/09

Sida

3 (6)

Dm-: 09/2253

FRÖTUNA-BJÖRKNÄS 4:7 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga/förråd/verkstad.
Karin Westerberg, Singe Tillischgatan 7, 169 73 Solna.

D 1931/09

Dnr: 09/2451

HARG 2:46 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av växthus/förråd.
Claes Lund, Harg 77, 760 21 Vätö.

D 1932/09

Dnr: 09/2431

KAGGEBODA 7:1 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Katarina Heidvall, Vinodlargatan 4 7 tr, 117 58 Stockholm.

D 1933/09

S

Dnr: 09/2139

KLUBBSVAMPEN 4 i Norrtälje församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus och garage, installation av eldstad samt rivning av befintligt
uthus.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: garaget placeras 1,0 meter från
tomtgräns samt byggyta Överskrides med 3,0 kvm detta motverkar inte syftet
med detaljplanen.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påböijas 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.
Joakim Tigerholm, Harsjövägen 11 B, 761 64 Norrtälje.

Justeraie

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Dnr: 09/2338

MORA 3:1131 Länna församling - bygglov för uppförande av enbostadshus
och garage samt installation av eldstad.
Byggamnälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fardigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påböijas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställ andeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels
före installation och dels innan eldstaden far tas i bruk.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Anne och Willy Menander, Östanvindsvägen 8, 760 10 Bergshamra.

D 1935/09

Dnr: 08/2207

NORRA M A L M A 1:2 del av i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Hos Länsstyrelsen tillstyrkes erfordlig dispens 2009-09-24.
Uppsala Akademiförvaltning, Kerstin Karlsson, Box 121, 751 04 Uppsala.

D 1936/09

Dm-: 09/2452

RÖRVIK 6:109 i Söderbykarl församling - bygglov och byggamnälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Lennart Öländer, Flädergränd 16, 187 73 Täby.

D 1937/09

Dm-: 09/2417

RÖRÖSBY 3:9 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av garage, byte av takmaterial.
Anders Jansson, Pl 7086, 762 93 Rimbo.
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Dnr: 09/2405

SALNÖ 4:41 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbygg
nad av fritidshus, altan.
Kenneth Axelsson, Skogsdalsvägen 5,132 41 Saltsjö Boo.

D 1939/09

Dnr: 09/2439

SINGÖ-TRANVIK 3:49 i Singö 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.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Peter Sergo, Mjärdgränd 2, 116 68 Stockholm.

D 1940/09

Dnr: 09/2432

SJÄLBOTTNA 1:71 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för omoch tillbyggnad av fritidshus.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Bengt Jelmin, Edvin Adolphsons vägen 12, 169 40 Solna.

D 1941/09

Dm: 09/2450

TÄLJE 3:96 i Norrtälje församling - ändring i bygglov för uppförande av
enbostadshus och carport/förråd, 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 får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fardigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Beviljat bygglov omfattar inte vatten och avloppsanläggning.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Bengt Walter, Gustaf Adolfs Väg 23, 761 40 Norrtälje.

Justeiare

Justerare

i

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 09/2224

UPPVEDA 5:14 i Vätö 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.
Marie Kraft, Uppveda 5161, 761 76 Norrtälje.

D 1943/09

Dnr: 09/2186

ÄLMSTA 1:90 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för ändrad
användning av brandstation till butik och tatueringslokal.
Mindre avvikelse från detaljplan medges: byggnaden är enligt gällande
detaljplan avsedd för bostad, detta motverkar inte syftet med detaljplanen.
Marie Andersson, Elmsta Udde 3, 760 40 Väddö.

Delegat:

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 1944/09

Dnr: 08/1472

EDSBRO-SKENN1NGE 1:3 i Edsbro församling - förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus alt fritidshus.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor:
- Byggnader 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 Va ska beaktas.
- Husen måste placeras enligt den situationsplan som Länsstyrelsen har
godkänt.
- Huset utstakas på av bygg- och miljökontoret anvisad plats.
- Vid påträffande av fastfornlämning ska Länsstyrelsen kulturmiljöenhet
tillkallas.
Mattias Nygren, Skenninge 885, 760 31 Edsbro.

C 1945/09

Dnr: 09/1563

HALLBODA 1:17 i Roslagsbro församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av ateljé och förråd samt installation av
eldstad.
Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 18 c § miljöbalken med hänvisning till att tomtplatsen
redan är väl avskild från strandområdet av väg och därför saknar betydelse
för det rörliga friluftslivet.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.

forts...
Justeiare

Justerare
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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.
Carl-Johan Vahlén, Kungsholmsstrand 159 4 tr, 112 48 Stockholm,

C 1946/09

Dnr: 09/2093

LISINGE 1:5 och 1:6 i Rö församling - strandskyddsdispens för tomtplatsavgränsning mellan Lisinge 1:5 och 1:6.
Med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken medge strandskyddsdispens
enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till att fastigheterna redan
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Tomtplats bestäm ningen redovisas med begränsningslinje på en till ärendet
hörande situationsplan.
Ljungmans Juridiska Byrå, Uppsalavägen 6, 762 41 Rimbo.

C 1947/09

Dnr: 09/2393

RÄVSNÄS 2:125 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av virkesförråd.
Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken medge undantag från nybyggnadsförbudet enligt 7 kap 18 c § miljöbalken med hänvisning till att området redan
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt dispensen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan tillgodoses utanför området.
Tomtplatsbestämningen följer gällande fastighetsindelning, hela fastigheten
får tas i anspråk som tomt.
Räfsnäs Såg AB, Kurt Törnqvist, Torvsjö 750, 760 15 Gräddö.

C 1948/09

S

Dm: 09/2219

SENNEBY 4:17 i Väddö församling - bygglov för uppförande av fritidshus
och bastu samt installation av eldstäder i båda byggnaderna.
Byggamnälan 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.
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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.
Andreas Svensson, Furubergsvägen 12,194 34 Upplands Väsby.

C 1949/09

Dnr: 09/2402

STOMNARÖ 1:121 i Länna församling - strandskyddsdispens och bygglov
för uppförande av bastu, installation av eldstad samt strandskyddsdispens för
uppförande av friggebod.
Med stöd av miljöbalken 18 b och 18 c §§ medge undantag från nybyggnadsförbudet för uppförande av friggebod och bastu enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken med hänvisning till att det rör sig om mark som redan är ianspråktagen som tomtmark.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomt.
Klas Eriksson, Bergsundsgatan 21, 117 37 Stockholm.
C 1950/09

Dnr: 09/2255

SVANBERGA 9:24, del av i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus (3 Igh), carport och fastighetsförråd.
Förhandsbesked beviljat.
Villkor- Byggnader 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.
- Fastigheten ska kopplas till det kommunala VA-nätet.
Bo Mattsson, Svanberga 4257, 761 73 Norrtälje.

Delegat:
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 2007-12-27 av
bygg och miljöchef att gälla fr om 2008-01-01,
( )
D 1951/09

(

'

förande

Dm: 09/2392

FOGDÖ 1:113 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för uppav komplementbyggnad (gäststuga/förråd) samt installation av
eldstad.
Tommy Ekman, Lövstigen 1, 761 41 Norrtälje

D 1952/09

Dnr: 09/2464

HALLSTA 2:19 i Häverö församling - bygglov för ändrad användning från
lägenhetshotell till lägenheter, demontering av utrymningstrappor.
Bygganmälan ska lämnas i n till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Roslagsbostäder, Per Bergströmer, Lommarvägen 1, 761 21 Norrtälje

D 1953/09

Dm-: 09/2440

KÖRKARLEN 5 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus (inbyggnad av bef. altan) och fasadändring
(utbyte av fönster)
Leif Pettersson, Vältvägen 15, 761 62 Rimbo

Jtisterare

Justerare
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Dm-: 09/107

UTLUNDA 2:24 i Roslagsbro församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus med komplementbyggnad (förråd/garage/carport).
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Beviljat bygglov omfattar inte enskild vatten- och avloppsanläggning.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete far inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
färdigställandeskydd redovisas enligt 9 kap 12 § Plan- och bygglagen.
Det åvilar sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
Esko Issakainen, Elgentorpsvägen 25, 5 tr, 146 30 Tullinge

D 1955/09

Dm: 09/2465

ÅKERÖ 6:60 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
fasadändring av komplementbyggnad (byte av dörrar).
Jean Anjou, Lilltorp 1027, 760 15 Gräddö

D 1956/09

Dm: 09/2214

ÅKERÖ 7:29 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
Beviljat bygglov omfattar inte enskild vatten- och avloppsanläggning.
Dick H Blomqvist, Djursnäsudde 29, 761 94 Rådmansö

Justerare

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

C 1957/09

Dnr: 09/2466

GRÄDDÖ 4:93 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av gäststuga.
Dick Edin, Fiskare Gustavs Väg 21,184 70 Åkersberga.

C 1958/09

Dnr: 09/2474

SKÄRSTA 1:61 i Edebo församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av lagerlokal/garage.
Hans Georg Jonsson, Trösta 2347, 763 94 Hallstavik

C 1959/09

S

Dnr: 09/2173

YXLÖ 1 ;251 i Blidö församling - bygglov för uppförande av enbostadshus
och garage/förråd samt installation av eldstad.
Bygganmälan ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor
innan byggstart. Byggsamråd erfordras.
Åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och fårdigställandeskydd behövs enligt 1 och 14 §§ i lagen om byggfelsförsäkring.
Byggnadsarbete får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och
fardigställandeskydd 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.
Hans och Gertrud Hörnquist, Sundäng 511, 760 18 Yxlan.

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

(

i

(

,

1 1960/09

Dnr: 09/33

FURUSUND 2:1 i Blidö församling - tillstånd för hantering och förvaring
av brandfarlig vara.
Tillstånd gäller till 2013-03-30.
Furusunds Service Center, Richard Holm, Hotellplan 6, 760 19 Furusund.

11961/09

Dm*: 06/1609

FURUSUND 2:219 i Blidö församling - förlängning av tillstånd för
hantering och förvaring av brandfarlig vara.
Tillstånd gäller till 2016-06-30.
Furusunds Service Center, Richard Holm, Hotellplan 6, 760 19 Furusund.

1 1962/09

Dnr: 09/2266

HAREN 3 i Norrtälje församling - tillstånd för hantering och förvaring av
brandfarlig vara.
Tillstånd gäller till 2015-12-31.
Statoil Automat Sverige AB, Christel Nettelvik, 164 86 Stockholm.

1 1963/09

Dnr: 09/2444

RINGDUVAN 14 i Rimbo församling - temporärt tillstånd för hantering
och förvaring av brandfarlig vara.
Tillstånd gäller till 2010-03-31.
OKQ8 AB, Bygg och Etablering, Sveavägen 155, 104 35 Stockholm.
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Beslutsdatum
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Bygg- och miljönämnden

1 1964/09
(

Dnr: 09/2357

RÅNÄS 4:157 i Fasterna församling - förlän gning av tillstånd för
brandfarlig vara
Tillstånd gäller intill 2021-12-31.
Rånäs Bilfjäder AB, Bengt Wijk, Pl 6040, 762 96 Rånäs.

Delegat:

(

Justerare

(MX

Justeiare

Utdragsbestyrkande

DELEGATIONSBESLUT

Sida

2009-12-11

1 (20)

KVALITETSANSVARIG
Av byggnadsinspektör Birgitta öhrlund meddelade godkända kvalitetsansvariga i enlighet med av vidaredelegation beslutat 2009-04-01 av bygg och
miljöchef att gälla fr om 2009-04-01

Dnr: 08/1493
ALSVIK 3:376, uppförande av fritidshus - Kurt Bergström godkänd
080822, samordningsansvar normal art.

Dnr: 07/843
AUGUSTBERG 1:1, tillbyggnad av café och brygghus - Jan Westin
godkänd 080307, normal art.

Dm-: 08/1303
BERGSHAMRA 3:55, ändrad användning/planlösning lada till
gemensamhetsanläggning samt tillbyggnad - Nils Schönberg godkänd
080707, samordningsansvar enkel art.

Dm: 07/1739
BJÖRKÖ 2:6, uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt
installation av eldstad - Jens Sundström godkänd 080707,
samordningsansvar samt byggnadsarbete i allmänhet normal art.

Dm-: 08/1140
BLIDÖ 1:178, uppförande av fritidshus - Peter Jonsson godkänd 080709,
samordningsansvar.
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Dm-: 08/1230
BLIDÖ-BODA 1:105, uppförande av enbostadshus - Tom Bjerkendahl
godkänd 080704, byggnadsarbete i allmänhet, enkel art.

Dnr: 08/1312
BLIDÖ-BODA 1:125, uppförande av fritidshus - Mikael Frisk godkänd
080714, normal art.
Dnr: 08/330
BÄLTARTORP 1 och 2 samt TÄLJE 3:67, uppförande av flerbostadshus Jörgen Örneholm godkänd 080702, byggnadsarbete i allmänhet normal art.

Dm: 08/1869
D Y V I K 1:230, uppförande av fritidshus - Richard Ahlberg godkänd
081127, byggnadsarbete i allmänhet enkel art.

Dnr: 07/1929
DEL A V EDSBRO-SÄTTRA 6:11, uppförande av enbostadshus - Lars
Johansson Kvalité Roslagen godkänd 080319, enkel art.

Dnr: 07/1232
FINSTA 1:88, uppförande av enbostadshus med komplementbyggnad - Jens
Sundström godkänd 080319, samordningsansvar samt byggnadsarbete i
allmänhet normal art.

Dnr: 08/623
FOGDÖ 2:41, uppförande av fritidshus och komplementbyggnad samt
installation av eldstad - U l f Andersson godkänd 080618, byggnadsarbete i
allmänhet enkel art.

Justerare

Justerare
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Dnr: 08/*W?DEL A V FORSA 1:8, uppförande av enbostadshus samt installation av
eldstad - Magnus Hellström godkänd 080415, samordningsansvar enkel art.

Dm-: 07/1341
FORSA 1:28, uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt
installation av eldstad - Nils Schönberg godkänd 080415,
samordningsansvar enkel art.

Dm: 08/699
FRÖTUNA-BJÖRKNÄS 3:47, uppförande av enbostadshus - J-0 Nyländer
godkänd 080415, samordningsansvar.

Dm-: 08/1322
FRÖTUNA-NODSTA 11:3, uppförande av fritidshus - Jörgen Örneholm
godkänd 080708, byggnadsarbete i allmänhet.

Dnr: 07/2058
FRÖTUNA-VÄSBY 2:28, uppförande av enbostadshus samt
komplementbyggnad - Anders Hult godkänd 080618, byggnadsarbete i
allmänhet.

Dm-: 08/450
FURUSUND 2:196, uppförande av fritidshus samt installation av eldstad Kent Idhamre godkänd 080430, byggnadsarbete i allmänhet, normal art.

Dnr: 08/1564
GALTEN 1, ändrad användning av kontorslokaler till fyra lägenheter Magnus Fernell godkänd 080912, samordningsansvar normal art.
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Dm-: 07/1358
GOTTRÖRA-HAGBY 1:8, uppförande av enbostadshus - Lars Johansson
Kvalité Roslagen godkänd 080304, byggnadsarbete i allmänhet enkel art.

Dnr: 08/509
GÄRDSNÄS 1:21, uppförande av fritidshus - Nils Schönberg godkänd
080414, samordningsansvar.

Dnr: 08/621
GÄRDSNÄS 1:26, uppförande av fritidshus - Hans Blinck godkänd
080414, enkel art.

Dnr: 08/620
HARG 25:18, uppförande av enbostadshus samt rivning av befintligt
bostadshus - Jens Sundström godkänd 080707, samordningsansvar samt
byggnadsarbete i allmänhet, normal art.

Dnr: 08/185
HARKA 2:25, uppförande av fritidshus samt installation av eldstad Magnus Hellström godkänd 080414, samordningsansvar enkel art.

Dm: 07/1572
HENSVIK 2:82, uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad Jens Sundström godkänd 080319, samordningsansvar samt byggnadsarbete i
allmänhet, normal art.
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Dnr: 08/233
HENSVIK 2:83, uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad Jens Sundström godkänd 080707, samordningsansvar samt byggnadsarbete i
allmänhet, normal art.

Dnr: 08/1273
HENSVIK 2:90, uppförande av enbostadshus - Håkan Erson godkänd
080707, samordningsansvar.

Dnr: 07/2104
HENSVIK 7:1, uppförande av enbostadshus - Jens Sundström godkänd
080707, samordningsansvar samt byggnadsarbete i allmänhet, normal art.

Dm: 07/1776
HÄVERÖ-BERGBY 6:53, uppförande av fritidshus samt installation av
eldstad - Lena Andreasson Haddad godkänd 080213, samordningsansvar.

Dm-: 08/56
HÖGMARSÖ 2:216, uppförande av fritidshus samt installation av eldstad Kurt Bergström godkänd 080304, normal art.

Dm-: 07/2424
JÄGMÄSTAREN 2, uppförande av enbostadshus och garage samt
installation av eldstad - Jens Sundström godkänd 080319,
samordningsansvar samt byggnadsarbete i allmänhet, normal art.

Dnr: 05/2277
KATTNÄS 1:4, uppförande av enbostadshus - Olle Zetterberg godkänd
080415, samordningsansvar.
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Dnr: 08/1059
KIPPINGE 2:13, uppförande av enbostadshus, ekonomibyggnad, stail samt
installation av eldstad - Bo Kempegård godkänd 080826, byggnadsarbete i
allmänhet normal art.

Dm-: 08/971
KUNDBY 8:6, uppförande av enbostadshus och garage samt installation av
eldstad - Jens Sundström godkänd 080912, samordningsansvar och
byggnadsarbete i allmänhet normal art.
(
Dnr: 07/2528
KUNDBY 8:7, uppförande av enbostadshus och garage samt installation av
eldstad - Jens Sundström godkänd 080707, samordningsansvar och
byggnadsarbete i allmänhet normal art.

Dnr: 08/280
LÅGARÖ 26:10, uppförande av fritidshus - Lars Johansson Kvalité
Roslagen godkänd 080304, byggnadsarbete i allmänhet, enkel art.

Dm-: 08/1348
LÅGARÖ 32:12, uppförande av fritidshus - Kurt Bergström godkänd
080709, samordningsansvar normal art.

Dnr: 08/1148
LÄNNA-HARKRANKBODA 1:3, uppförande av raststuga samt installation
av eldstad - Rolf Eriksson godkänd 080709, byggnadsarbete i allmänhet
komplicerad art.

Dnr: 07/385
MALSTABY 4:25, uppförande av enbostadshus - Jörgen Örneholm
godkänd 080527, byggnadsarbete i allmänhet.

Justeiare
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Dm-; 08/1294
MALSTABY 6:14, uppförande av enbostadshus och garage samt installation
av eldstad ™ Hans Keskitalo godkänd 080826, byggnadsarbete i allmänhet,
normal art.

Dm-: 08/1039
MALSTABY 6:15, uppförande av enbostadshus och garage samt installation
av eldstad - Hans Keskitalo godkänd 080826, byggnadsarbete i allmänhet,
normal art.

( i

Dm: 08/533
DEL A V MORA 3:3, uppförande av enbostadshus samt installation av
eldstad - Göran Westerlund godkänd 080707,byggnadsarbete i allmänhet.

Dnr: 07/2475
MORA 3:117, uppförande av enbostadshus och garage/förråd samt
installation av eldstad - Jens Sundström godkänd 080707,
samordningsansvar och byggnadsarbete i allmänhet normal art.
(

Dnr: 07/2477
MORA 3:119, uppförande av enbostadshus och garage/förråd samt
installation av eldstad - Jens Sundström godkänd 080707,
samordningsansvar och byggnadsarbete i allmänhet normal art.

Dnr: 08/242
MORA 3:120, uppförande av enbostadshus - Mikael Kelter godkänd
080702 samordningsansvar, normal art.

Justerare

Justerare,
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Dnr: 07/1692
MORA 3:123, uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad Jens Sundström godkänd 080319, samordningsansvar och byggnadsarbete i
allmänhet normal art

Dnr: 07/1658
MORA 3:124, uppförande av enbostadshus och garage samt installation av
eldstad - Jens Sundström godkänd 080319, samordningsansvar och
byggnadsarbete i allmänhet normal art

Dm: 08/688
NORRA RÅDA 2:39, uppförande av enbostadshus samt installation av
eldstad - Andreas Lindberg godkänd 080415, samordningsansvar enkel art.

Dnr: 08/1161
NORRHENNINGE 1 ;8, uppförande av enbostadshus - Bernt Frödin
godkänd 080704, byggnadsarbete i allmänhet normal art.

Dnr: 08/71
NORRVRETA 3:47, uppförande av fritidshus - A l f Engelbrektson godkänd
080414, samordningsansvar.

Dnr: 08/47
NÄRTUNA-SÖDERBY 5:1, uppförande av enbostadshus - Kari Kukkonen
godkänd 080704, samordningsansvar komplicerad art.

Dm: 07/2611
OPPGÅRDEN 2:4, uppförande av enbostadshus och carport/förråd och
installation av eldstad samt rivning av befintligt enbostadshus - Jens
Sundström godkänd 080912, samordningsansvar och byggnadsarbete i
allmänhet normal art

Justeraie
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Dm-: 08/1180
OXHALSÖ 2:774, uppförande av hantverkshus - Mats Holmström godkänd
080825, normal art.

Dnr: 08/83
RIALA-BERGBY 1:3, uppförande av enbostadshus och
komplementbyggnad samt installation av eldstad - Jens Sundström godkänd
080707, samordningsansvar och byggnadsarbete i allmänhet, normal art.

Dm: 08/1341
RIMBO-VALLBY 5:93, tillbyggnad av affärshus - Markus Stigberg
godkänd 080912, samordningsansvar och byggnadsarbete i allmänhet
komplicerad art.

Dnr: 08/1079
RIMBO-VALLBY 5:95, uppförande av ridanläggning - Johnny Örneholm
godkänd 080715, byggnadsarbete i

