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Byggnadsnämnden 2019-2022 kallas till sammanträde 
Tid: 2022-09-26 kl. 09:00 
Plats: Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Verksamhetsuppföljning VUP 2 2022 

Förslag till beslut 
Upprättat förslag till Byggnadsnämndens verksamhetsuppföljningsprognos 2 
(VUP2) för 2022 godkänns. 
 

 2. Nämnd- och bolagsplan 2023 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden antar upprättat förslag till Nämnd- och bolagsplan för 
2023 
 

 3. Bergkarlås 129:3, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Bergkarlås 129:3 med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen med följande villkor: 

- Byggnader ska placeras minst 12 meter in från fastighetsgräns mot 
Turistvägen. 

- Infart ska anläggas från Brändanstigen och minst 12 meter in från 
fastighetsgräns mot Turistvägen.  

- Byggnader får uppföras i högst 1 våning.  
- Byggnader ska uppföras med sadeltak. 
- Uteplats ska anläggas på tyst sida av enbostadshuset, vänd bort från 

Turistvägen.  
 

Avgiften för prövningen är 5 623 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-08-11. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 4. Höjen 5:9, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Höjen 5:9 med stöd av 2 kap. 2 § plan- och 
bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 3 381 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-08-11. 
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Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 5. Höjen 5:9, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Höjen 5:9 med stöd av 2 kap. 2 § plan- och 
bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 3 381 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-08-11. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 6. Noret 1:53, Bygglov för ändrad användning av annan byggnad  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för ändrad användning av annan 
byggnad på fastigheten Noret 1:53 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 4 676 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-08-01. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 7. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen, med följande villkor: 

- En fysisk tomtplatsavgränsning i form av exempelvis gärdesgård eller 
staket ska uppföras mellan tomten och det strandskyddade området. 
(på lila linjen enligt situationsplan daterad 2022-08-25. En öppning 
för tillfartsväg till fastigheten XX får finnas.  
 

Avgiften för prövningen är 5 623 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
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Ärendet blev komplett den 2022-08-25. Det bedöms att ärendet har 
handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. 

 
 8. Nusnäs 254:1>2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Nusnäs 254:1>2 med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen, med följande villkor: 

- Omfattande fyllning eller schaktning får inte ske, grundläggning ska 
anpassas till markens naturliga förhållanden.  

- Byggnader ska placeras min 4,5 meter från fastighetsgränserna.  
- Byggnader ska uppföras med sadeltak.  

 
Avgiften för prövningen är 5 623 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-08-11. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 9. Nusnäs 254:1>6. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Nusnäs 254:1>6 med stöd av 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen, med följande villkor: 

- Infart till fastigheten ska anläggas minst 12 meter från korsningen 
Fämvejän/Grönviksvägen.  

- Omfattande fyllning eller schaktning får inte ske, grundläggning ska 
anpassas till markens naturliga förhållanden.  

- Byggnader ska placeras min 4,5 meter från fastighetsgränserna.  
- Byggnader ska uppföras med sadeltak.  

 
Avgiften för prövningen är 5 623 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-08-11. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 10. Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av två 
enbostadshus (tomt 1 och 2) på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § 
miljöbalken, då åtgärden avses uppföras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus. 
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Som tomt får tas i anspråk med röd färg markerat område på bifogad 
situationsplan. 

Byggnadsnämnden avslår strandskyddsdispens för nybyggnad av ett 
enbostadshus (tomt 3) på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 15 § 
miljöbalken, då redovisad tomtplats skulle motverka strandskyddets syfte 
och avhålla allmänhetens tillgång till ett område där de annars skulle ha fått 
färdas fritt. 

Avgiften för strandskyddsdispens är 4 830 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.  

 
 11. Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 5 100 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-05-26. Handläggningstiden för ärendet har 
förlängts 2022-07-08 på grund av utredning av kulturvärden. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 12. Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Ordförandeberedningen föreslår Byggnadsnämnden att bevilja sökt bygglov 
för tillbyggnad av komplementbyggnad.  

 
 13. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen med 
följande villkor: 

- Byggnader ska placeras på tomten så att en traditionell kringbyggd 
gårdsbildning kan skapas. 

- Omfattande markplanering, schaktning eller fyllning får inte utföras. 
- Byggnader ska uppföras med sadeltak som bekläds med rött tegel. 
- Byggnader ska uppföras med träfasad som målas med en matt 

slamfärg eller lämnas obehandlad. 
 

Avgiften för prövningen är 5 623 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
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Ärendet blev komplett den 2022-08-08. Det bedöms att ärendet har 
handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och 
bygglagen. 

 
 14. Utmeland 656:1, Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus 
på fastigheten Utmeland 656:1 med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, 
men byggnationen får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om 
startbesked. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: NN. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar 
byggnadsinspektör för att boka tid för tekniskt samråd. Vid det tekniska 
samrådet ska den kontrollansvarige närvara. 
 
Innan tekniskt samråd ska följande handlingar lämnas in: 

- Kontrollplan 
- Energiberäkning 
- Brandskyddsbeskrivning 
- Fuktsäkerhetsprojektering 
- Konstruktionsdokumentation 
- Redovisning av avfallshanteringen (i lägenheter och på fastigheten) 
 

Byggnationen/åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. 
Startbesked meddelas separat då tekniskt samråd har hållits erforderliga 
handlingar inkommit och godkänts. 
 
Avgiften för prövningen är 108 252 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-07-01. Det bedöms att ärendet har handlagts 
inom lagstiftad tid i enlighet med 9 kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 
I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften. 

 
 15. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden avslår sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XX med stöd av 4 kap. 2 § plan- och 
bygglagen. 
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Avgiften för prövningen är 11 419 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-08-01. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 16. Vika 310:2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Vika 310:2 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 6 279 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-08-26. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 

 
 17. Vika 310:2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Vika 310:2 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 6 279 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-08-26. 
 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 
 

 18. Vika 310:2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Vika 310:2 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 6 279 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
Ärendet blev komplett den 2022-09-08. 
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Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 19. Vika 310:2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Vika 310:2 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen. 
 
Avgiften för prövningen är 6 279 kronor enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet blev komplett den 2022-09-08. 
Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 

 
 20. Vika 310:2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 
 
Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  

 
 21. Vika 310:2, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  

 
 22. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

 
Ordförandeberedningens förslag till beslut: 

Ordförandeberedningen lämnar ärendet till Byggnadsnämnden utan eget 
förslag till beslut.  

 
 23. Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus  

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår sökt bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Avgiften för prövningen är 2 550 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
 
Ärendet blev komplett 2022-07-08. 
Handläggningstiden för ärendet har förlängts 2022-09-12. 
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Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 
kap. 27 § plan- och bygglagen. 
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Informationsärenden 
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om förslaget hur 
förvaltningens organisation ska se ut framöver.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur läget kring 
lokalerna ser ut.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden hur personalläget på 
förvaltningen ser ut.   
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Delegationsbeslut 

1. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
2. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
3. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
4. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 
5. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
6. Avskrivning av ärende gällande bygglov för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad 
7. Slutbesked för nybyggnad av båthus 
8. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, installation av eldstäder 
9. Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader och tillbyggnad av 

komplementbyggnad 
10. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fritidshus 
11. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
12. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
13. Slutbesked 
14. Slutbesked 
15. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
16. Slutbesked för installation av vatten och avlopp 
17. startbesked för nybyggnad av drivmedelsanläggning 
18. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
19. Startbesked för tillbyggnad av fritidshus, etapp 1 
20. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
21. Slutbesked för nybyggnad av transformatorstation 
22. Slutbesked för ombyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
23. Startbesked för nybyggnad av enbostadshus 
24. Slutbesked för ändring av bärande konstruktion 
25. Slutbesked för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus 
26. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus med carport och garage 
27. Startbesked för tillbyggnad av parhus 
28. Slutbesked för nybyggnad av 10 radhus och tolv komplementbyggnader 
29. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
30. Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus (hus 2) 
31. Slutbesked för installation av eldstad 
32. Interimistiskt slutbesked för nybyggnad av fordonshandel/fordonsverkstad. 
33. Slutbesked för installation av eldstad 
34. Slutbesked för fasadändring av huvudbyggnad, samt anmälan för VÄS av 

brandskydd i huvudbyggnad 
35. Beslut om avslut tillsynsärende, byggnation utan startbesked 
36. Slutbesked för tillbyggnad och ändring av köpcentrum 
37. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
38. Slutbesked för nybyggnad av växthus samt tillbyggnad av 

komplementbyggnader 
39. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
40. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
41. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
42. Slutbesked för installation av eldstad 
43. Slutbesked för ändrad användning av garage till sovrum/hall 
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44. Slutbesked 
45. Slutbesked för skylt 
46. Slutbesked för installation av ventilation 
47. Slutbesked för väsentlig ändring av byggnadens planlösning 
48. Slutbesked för installation av eldstad 
49. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
50. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
51. Slutbesked för nybyggnad av garage samt anmälan för rivning av befintligt 

garage 
52. Interimistiskt Slutbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 
53. Slutbesked för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält 
54. Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
55. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
56. Slutbesked för tillbyggnad av fritidshus 
57. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
58. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
59. Ärendet avskrivs 
60. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 
61. Slutbesked för installation av eldstad och rökkanal 
62. Interimistiskt slutbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad 
63. Slutbesked för installation av eldstad 
64. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad 
65. Delegationslista 2022-08-15 - 2022-09-19 
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Delgivningar 

1. Beslut 2022-09-06 Dnr: 526-12314-2022, Länsstyrelsen godkänner MK BN 
beslut om strandskyddsdispens. 

2. Beslut från Länsstyrelsen, avvisar överklagandet 
3. DOM 2022-08-22 Nacka Tingsrätt Mål nr P 2977-22, Mark- och 

miljödomstolen avslår yrkandet om syn samt avslår överklagandena i övrigt. 
4. DOM 2022-09-05 Mål nr P 375-22, Nacka Tingsrätt. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet 
5. Lantmäteriets författningssamling, LMFS 2022:3 
6. Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning markkabel för el  
7. Samråd inom lantmäteriförrättning 
8. Underrättelse 2022-09-09 Aktbilaga 5 Mål nr P 3303-22 Avdelning 3 Nacka 

Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen ger möjlighet att lämna ett yttrande. 
9. Underrättelse om avslutad förrättning,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Linder Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 
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