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§ 31 Justering och fastställande av föredragningslista
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 2 maj 2017.
Föredragningslistan fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bengt Sandell (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 2 maj 2017.
Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
Änr SBN 2017:0096
1 av 1

§ 32 Ekonomiuppföljning, utfall mars 2017 med prognos
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om prognos mars 2017.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-03
Prognos 2017-04-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen, Vaxholms stad
Ekonomienheten
Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Morgan Svahn, SBF
Susanne Edén, SBF

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
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§ 33 Anmälan av delegeringsbeslut
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2017-02-28 – 2017-03-31, §§ 43-77.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-03-10
Ärendelista delegeringsbeslut

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
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§ 34 Förelägganden uppföljning
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om uppföljning av förelägganden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-04
Uppföljning av förelägganden, 2017-04-04

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Bygglov- och GIS-enheten

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
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§ 35 Information om lantmäteriförrättningar
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
1. Underrättelse om avslutad förrättning 2017-03-02 avseende fastighetsreglering berörande
Stegesund 1:2, 1:17, 1:123, AB152108.
2. Underrättelse om avslutad förrättning 2017-03-14 avseende avstyckning berörande Rindö 3:382
AB162431 (nya fastigheter Rindö 3:415 och 3:416)
3. Underrättelse om avslutad förrättning 2017-04-05 avseende fastighetsreglering berörande
Bogesund 1:61 och 1:69 samt avstyckning från Bogesund 1:69, AB162068 (ny fastighet
Bogesund 1:118)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
Änr SBN 2017:0151
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§ 36 Antagande av reviderad dokumenthanteringsplan SBN
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förvaltningens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan antas.

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen redovisar myndighetens allmänna handlingar, hur de ska hanteras och vad
som får gallras. I dokumenthanteringsplanen för Stadsbyggnadsnämnden framgår vilka handlingar som
hanteras inom bygglov- och GIS-enhetens förvaltningsverksamhet, hur de ska förvaras innan och efter
beslut samt om och när de får gallras.
Nuvarande dokumenthanteringsplan är gjord 2012 och sedan dess har handlingstyper ändrats, kommit
till eller tagits bort i verksamheten. Arbetet med att revidera befintlig plan har gjorts av de tre
arkivredogörare som finns på enheten. Planen har stämts av med stadsarkivarien.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-02-21
Reviderad dokumenthanteringsplan

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten, bygglovskoordinator

För kännedom:

Bygglov- och GIS-enheten, Beata Orban
Akt

……………………….
Ordförande
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§ 37 Ändring av sammanträdesdatum/beredning för
september 2017
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Sammanträdesdatum i september flyttas från den 20 september till den 27 september 2017.
Beredning inför detta sammanträde flyttas från den 11 september till den 18 september 2017.

Ärendebeskrivning
Behov av att flytta sammanträdesdatum för nämnden i september har uppkommit och därför flyttas
sammanträdesdatum fram en vecka.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunkansliet, Sigrid Arnamo

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Morgan Svahn, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf
Kristina Henschen, sbf
Rickard Hallman, sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
1 av 1

§ 38 Byggsanktionsavgift för redan uppfört uthus

Ärendet kan innehålla integritetskänsliga uppgifter och har därför inte publicerats på
internet enligt Personuppgiftslagen (PuL).

……………………….
Ordförande
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Änr SBN 2017:0078
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§ 39 Engarn 1:12, Uppställning av byggnader inom koloniområde,
permanent lov
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
Dispens ges från förbuden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken
(strandskyddsdispens).
Enligt 7 kap 18f § miljöbalken beslutas att de områden som byggnaderna upptar på marken får tas i
anspråk som tomt.
Kontrollansvarig krävs inte (10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen och 7 kap. 5 § plan- och
byggförordningen).
Avgift tas ut med 18 200 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas
separat.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser permanent bygglov för uppställning av byggnader inom koloniområde. Koloniområdet
har ca 44 st lotter.
Ansökan avser permanent lov för de åtgärder som har tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2017-04-29.
Åtgärderna har en total byggnadsarea om 450 m2 inom koloniområdet uppdelat med en stuga eller bod
per lott och en gemensam toalettbod (10 m2). Delade lotter kan bebyggas med 2 bodar. Varje lott kan
även bebyggas med ett växthus. Växthus är ej inräknade i byggnadsarean. Stugornas byggnadsarea får
ha max 12 m2 byggnadsarea varav 2 m2 öppenarea och 10 m2 bruttoarea. Bodarnas byggnadsarea får
vara max 6 m2 varav 1 m2 öppenarea och 5 m2 bruttoarea. Höjden på stugorna och bodarna får vara
max 3 m totalt. I bygglovet ingår även den stuga som utförts på lott nr 14. Stugor och bodar ska utföras
med stående eller liggande träpanel med slamfärg. Exempel på utformning av stugorna och bodarna
finns i akten.
Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.
För den södra halvan av koloniområdet gäller strandskydd. Gångvägarna inom koloniområdet och
bryggan är allemansrättsligt tillgängliga. Odlingslotterna har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Flertalet är redan bebyggda. Särskilda skäl enligt
7 kap. 18 c § 1 miljöbalken bedöms finnas för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för
att uppföra byggnader på koloniområdet enligt lovansökan. Åtgärden bedöms inte väsentligen förändra
livsvillkoren för djur- eller växtlivet på land eller i vatten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-21
Ansökan, inkom 2017-02-09
Situationsplan, inkom 2000-05-11
Exempel stugor, 3 ritningar, inkom 1998-05-04
……………………….
Ordförande
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Ritning stuga lott nr 14, inkom 2000-08-29
Exempel bodar, inkom 1997-03-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten för expediering

För kännedom:

Enligt separat sändlista

……………………….
Ordförande
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
Änr SBN 2016:0293
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§ 40 Ramsö 1:108, Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av
fritidshus
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus avslås med hänvisning till
de skäl som framförs i tjänsteutlåtande 2017-04-06.
Avgift tas ut med 7 800 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften
skickas separat.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus med ca 120 m2 byggnadsarea i
en våning med inredd vind placerat på den västra delen av Ramsö 1:108.
Fastigheten Ramsö 1:108 har arealen 3 869 m2 och är enligt lovarkivet bebyggd med ett fritidshus, två
uthus med 17 respektive 14 m2 byggnadsarea och en s.k. friggebod.
Med ansökan föreslås fastigheten tillföras ytterligare en huvudbyggnad. Om sökt förhandsbesked
medges medför det möjlighet till avstyckning av en fastighet. Med hänsyn till det bebyggelsetryck som
råder i området finns, enligt bygglov- och GIS-enhetens bedömning, behov av detaljplanläggning enligt
4 kap. 2 § pkt 2 plan- och bygglagen (2010:900). Behovet att hushålla med mark, samordna fysiska
förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en
sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Inom ramen för en planläggning kan
kommunen, på ett mer samlat och övergripande sätt än vad som är möjligt vid ett enskilt
förhandsbesked, behandla frågor om bl.a. omfattning och struktur på bebyggelseutvecklingen och
fastighetsbildning. Eventuella motstående intressen kan då också uppmärksammas i tidigt skede och ges
en mer samlad och övergripande behandling.
Med hänsyn detta görs bedömningen att sökt åtgärd måste föregås av detaljplaneläggning för att
området ska kunna användas på det sätt som det är bäst lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov enligt 2 kap 2 § PBL.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-06
Ansökan, inkom 2016-04-13
Följebrev, inkom 2016-04-13
Situationsplan, inkom 2016-04-13
Bilaga med sammanställning mätning strandlinje och kompletterande information, inkom 2016-09-10
Bygglov- och GIS-enhetens svar 2017-01-31 på bilaga inkommen 2016-09-10
Skrivelse från sökandens ombud, inkom 2017-03-15
Fullmakt, inkom 2017-03-16
E-post mellan länsstyrelsen, sökanden och bygglov- och GIS-enheten, mellan 2016-08-02 – 2016-08-12
Brev från stadsbyggnadsnämndens ordförande till länsstyrelsen, skickat 2016-09-02
Länsstyrelsens svar och uttalande, inkom 2016-09-19

……………………….
Ordförande
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2017-04-26
Änr SBN 2016:0293
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Stadsbyggnadsnämnden

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten för expediering

……………………….
Ordförande
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2017-04-26
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§ 41 Repslagaren 18, Rivning av del av uthus, utvändig ändring av
enbostadshus och tillbyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus
samt nybyggnad av plank och mur
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Rivningslov ges för rivning av del av uthus och bygglov ges för tillbyggnad av enbostadshus till
tvåbostadshus samt nybyggnad av mur.
Ansökan om rivningslov för stenmur avvisas.
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen för utvändig ändring av enbostadshus och
tillbyggnad i den del det avser påbyggnad av befintligt enbostadshus.
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen för nybyggnad av plank.
Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Kontrollansvarig är
Avgift tas ut med 18 304 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften
skickas separat.
Noteras till protokollet att Karin Urbina Rutström (MP) inte deltar i överläggning och beslut på
grund av jäv.

Ärendebeskrivning
Rivning av uthus och murar
Ansökan avser rivningslov för rivning av del av uthus. Den del som föreslås rivas har ca 40 m2
byggnadsarea och 65 m2 bruttoarea varav ca 25 m2 är källare. Uthuset står delvis på en stenmur och av
ansökan framgår att stenmuren under uthuset och ytterligare ca 6 m av stenmuren avses rivas. Den del
av uthuset som avses behållas har ca 15 m2 byggnads- och bruttoarea.
I det antikvariska utlåtandet föreslås att rivningslov ej ska ges.
Bygglov- och GIS-enheten bedömer att det bör finnas möjlighet för fastighetsägaren att utnyttja
kvarvarande byggrätt till ett generationsboende med modern standard utan att behöva riva uthuset,
men bedömer också att det kan bli ett för sökanden sämre alternativ. Vid en avvägning mellan
sökandens enskilda intresse att riva uthuset och det allmännas intresse av att uthuset bevaras är
bygglov- och GIS-enhetens bedömning, med stöd av det antikvariska utlåtandet, att det allmännas
intresse i detta fall överväger och att ansökan om rivningslov ska avslås.
Rivning av murar är inte rivningslovspliktig åtgärd och ansökan ska därmed avvisas i denna del.
Utvändig ändring och tillbyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av enbostadshus och tillbyggnad av enbostadshus till
tvåbostadshus. Föreslagen tillbyggnad i den del det avser påbyggnad av befintligt enbostadshus har
17 m2 bruttoarea. Föreslagen tillbyggnad i den del det avser tillbyggnad till tvåbostadshus har 95 m2
byggnadsarea varav 2 m2 öppenarea, 134 m2 bruttoarea och 21 m2 öppenarea. Föreslagen utvändig
ändring av enbostadshus avser nytt fönster på fasad mot nordväst.
Tillbyggnad i den del det avser påbyggnad bedöms som planenlig då den bedöms uppfylla de i 39 §
byggnadsstadgan uppställda förutsättningarna för undantag. Denna tillbyggnad och den utvändiga
ändringen bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.
……………………….
Ordförande
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Tillbyggnad av enbostadshuset i den del det avser tillbyggnad till tvåbostadshus förutsätter att uthuset
rivs. Bygglov- och GIS-enheten föreslår att rivningslov inte ska ges och det innebär att det då saknas
förutsättningar för att ge bygglov för föreslagen tillbyggnad till tvåbostadshus
Nybyggnad av plank och mur
Ansökan avser bygglov för plank och mur. Föreslagna plank har höjden 1,6 m. Föreslaget plank i
anslutning till fastighetens norra gräns mot Repslagaren 17 har längden ca 26 m. Föreslaget plank i
anslutning till ny biluppställningsplats i fastighetens nordvästra del, med infart från Repslagaregränd,
har längden 3,4 m och ca 4,5 m.
Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna vad avser plankens placering på mark som enligt
detaljplanen inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms som en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap.
31 b § plan- och bygglagen. Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank bedöms uppfylla kraven för
bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen.
Föreslagen mur i anslutning till tillbyggnadens västra del har höjden ca 1,0 m och längden 1,8 m.
Bygglov- och GIS-enheten föreslår avslag för den tillbyggnad muren ska ansluta till och då saknas
förutsättningar för att ge bygglov för muren.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall på samtliga punkter i föreliggande ansökan med motiveringen att
fastighetsägarens intresse och även rättigheter väger tyngre än det allmännas intresse i detta ärende.
En enig nämnd instämmer i lagt yrkande.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Ansökan, inkom 2016-11-07 och 2016-12-23
Anmälan av kontrollansvarig, inkom 2016-11-15
Situationsplan, inkom 2017-02-27
Entréplan och souterrängplan, inkom 2017-02-27
Takplan, plan 1 tr, sektion B-B, inkom 2017-02-27
Fasad mot norr och väster, sektion A-A, fasad mot söder/sektion, inkom 2017-02-27
Fasad mot nordväst, sydväst, sydöst, sektion C-C, inkom 2017-02-27
Markplaneringsritning, inkom 2017-02-27
Antikvariskt utlåtande, inkom 2017-01-11
Yttrande från sökanden, inkom 2017-01-16
Yttrande från
inkom 2017-02-02
Yttrande från
, inkom 2017-03-13

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten för expediering

……………………….
Ordförande
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§ 42 Skarpö S:5
, Tidsbegränsat bygglov för upplag
av schaktmassor och VA-material
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen t.o.m. 2019-03-31 med
hänvisning till de skäl som framförs av bygglov- och GIS-enheten.
Avgift tas ut med 8 320 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften
skickas separat.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i två år för upplag av schaktmassor och VA-material för
VA-utbyggnaden på Skarpö. Föreslagen upplagsyta är ca 1000 m2.
Den mark som Roslagsvatten avser att ta i anspråk för upplag av schaktmassor och VA-material utgörs
enligt gällande detaljplan av parkmark. Åtgärden strider därmed mot detaljplanen och avvikelsen är inte
sådan som anges i 9 kap. 31 b § PBL, vilket hade varit en förutsättning för att bevilja ett permanent
bygglov för åtgärden.
Underrättelse enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen har skickats för tillfälle till yttrande. Yttrande har
inkommit från ägare till
och
Den tillfälliga förändrade markanvändningen kan enligt bygglov- och GIS-enheten, även med beaktande
av vad
har anfört om trafiksäkerhet, placering, oljud, bilavgaser m.m., inte anses ge upphov
till olägenheter som är betydande. Vidare får den lösning för hantering av leveranser och transporter
som Roslagsvatten har redovisat anses som godtagbar.
Med ovan bakgrund anses, vid en sammantagen avvägning mellan de intressen som talar för åtgärden
och de motstående allmänna och andra intressen som skyddas av PBL eller annan lagstiftning, att det
finns förutsättningar att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för den ansökta åtgärden.

Sammantaget bedöms förutsättningarna uppfyllas för att med stöd av 9 kap. 33 § plan- och
bygglagen ge tidsbegränsat lov i två år.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-04
Ansökan, inkom 2016-12-20
Situationsplan, inkom 2017-02-06
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2017-02-06
Avvecklingsplan, inkom 2017-02-06
Yttrande från
inkom 2017-02-22, 2017-02-23, 2017-02-25
Yttrande från
inkom 2017-02-27, 2017-03-08
Yttrande från sökande, inkom 2017-03-08

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.
……………………….
Ordförande
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Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten för expediering

……………………….
Ordförande
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§ 43 Byggsanktionsavgift för redan uppfört plank

Ärendet kan innehålla integritetskänsliga uppgifter och har därför inte publicerats på internet
enligt Personuppgiftslagen (PuL).

……………………….
Ordförande
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2017-04-26
Änr SBN 2017:0072
1 av 1

§ 44 Sävsångaren 2, Utvändig ändring av enbostadshus (radhus) samt
komplementbyggnad
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till de skäl som anges i tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Avgift tas ut med 4 992 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas
separat.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser utvändig ändring av enbostadshus (radhus). Vad gäller radhuset föreslås ett litet
befintligt fönster på radhusets norra fasad bytas till ett fönster som går från golv till tak på entréplan.
Vidare avses altandörr samt ett fönsterparti på radhusets västra fasad bytas ut mot glasade vikdörrar. På
komplementbyggnaden föreslås fönster placeras över byggnadens nordöstra hörn samt en dörr tas upp i
fasaden mot öster.
Bygglov- och GIS-enhetens samlade bedömning i ärendet är att föreslagna åtgärder inte uppfyller de
krav som ställs på ändringarna av byggnaden i 8 kap. 13 och 17 §§. Åtgärderna bedöms inte heller
uppfylla kraven i 2 kap. 6 § samt 8 kap. 13 § PBL vad avser bebyggelseområdet. Därmed bedöms inte
förutsättningarna för att kunna bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § 4. PBL vara uppfyllda. Det allmännas
intresse att bibehålla områdets kulturmiljömässiga och arkitektoniska karaktärsdrag bedöms i detta
ärende stå över den sökandes enskilda intresse att förstärka byggnadens kvaliteter.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-05
Ansökan, inkom 2017-01-31
Situationsplan, inkom 2017-01-31
Fasadritning, inkom 2017-01-31
Planritning, inkom 2017-01-31
Yttrande från sökanden med antikvariskt yttrande, inkom 2017-01-31
Yttrande från sökanden, inkom 2017-04-03

Beslutsbilaga
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten för expediering

……………………….
Ordförande
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§ 45 Överby 2:72 Yttrande till Mark- och miljödomstolen över
aktbilaga 5-6 och 15-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förvaltningens förslag till yttrande över Mark- och miljödomstolens aktbilagor 5-6 och 15-16 antas som
nämndens eget yttrande.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden har av Mark- och miljödomstolen fått tillfälle att senast 2017-05-05 yttra sig
över de handlingar som bifogats underrättelsen. De handlingar som bifogats är aktbilaga 5-6 och 15-16.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-05
Yttrande 2017-04-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten för expediering till Mark- och Miljödomstolen

För kännedom:

Akt

……………………….
Ordförande
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