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Byggnadsnämnden kallas till sammanträde 
Tid: 2022-04-13 kl. 13:15 
Plats: Teams 

 

Öppnande, närvaro, justering 

Beslutsärenden 
 1. Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av 

fritidshus 
 
Förslag till beslut 
Förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljar sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten XX med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Strandskyddsdispens 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten XX med stöd av 7 kap. 18 d § miljöbalken, då åtgärden 

avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Som tomt får tas i anspråk markerad tomtplats på situationsplan med 

tomtplatsavgränsning daterad 2022-02-24. 

Avgift 

Avgiften för prövningen är 8 501 kronor enligt fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  

Ärendet blev komplett den 2022-02-24 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 2. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnation av fritidshus på 
fastigheten XX med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 

Byggnadsnämnden meddelar startbesked för att påbörja nybyggnation av 

fritidshus med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutas om följande kontrollpunkter: 

− Byggherren ska anmäla när byggnadsarbetet påbörjas. 

− Byggherren ska efter avslutat arbete intyga att utförd byggnadsåtgärd 

överensstämmer med bygglovet. 

 

Enligt vad som framkommit i ärendet beslutas att färdigställandeskydd inte 

är nödvändigt. 
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Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Som underlag för 

slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen: 

− Intyg från byggherren att byggnadsåtgärden överensstämmer med 

bygglovet.  

 

Avgiften för bygglovet är 4 709 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Ärendet blev komplett den 2022-02-18. 

Det bedöms att ärendet har handlagts inom lagstiftad tid i enlighet med 9 

kap. 27 § plan- och bygglagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsärenden 
 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen informerar Byggnadsnämnden om hur rekryteringar 

till förvaltningen fortskrider.  
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Delegationsbeslut 
1. Rättidsprövning 

2. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

3. Startbesked för nybyggnad av parhus (Fritidshus) 

4. Slutbesked för nybyggnad av två fritidshus 

5. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

6. Startbesked för nybyggnad av fritidshus 

7. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

8. Slutbesked för uppsättning av skylt 

9. Ärendet avslutas 

10. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

11. Slutbesked nybyggnad av växthus och installation av eldstad/rökkanal 

12. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus 

13. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

14. Ärendet avslutas 

15. Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus 

16. Ärendet avslutas utan åtgärd 

 

 

 

Delgivningar 
1. Beslut 2022-03-30 Dnr 526-4566-2022, Länsstyrelsen godkänner OK BN 

beslut om strandskyddsdispens 

2. Dom 2022-03-22 Mål nr P 9009-21, Nacka Tingsrätt. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet. 

3. Länsstyrelsen godkänner OK BN beslut om strandskyddsdispens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Borg Sofia Juhlin Ulriksen 
Ordförande Sekreterare 

 


