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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22 

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 35 Justering och fastställande av föredragningslista

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Mikael Vigvinter (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 27 maj 2019.

Föredragningslistan fastställs. 

Yrkanden

Ordföranden yrkar att Mikael Vigvinter (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 27 maj 2019 samt att föredragningslistan fastställs.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/SBN 2019.84   
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 36 Rapportering av delegeringsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rapportering av delegeringsbeslut under perioden 2019-04-05 – 2019-05-07, §§ 141-190.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2019-05-08
Ärendelista delegeringsbeslut, utskriven 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/SBN 2019.8  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Information om lantmäteriförrättningar

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
 1. Underrättelse 2019-04-18 om begärd förrättning  gällande sammanläggning av Ramsö 1:274 och 
1:277, AB191233.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN 2019.48 
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Ekonomiuppföljning, bokslut för första tertialet 2019 samt 
helårsprognos

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om bokslut tertial 1 samt redovisar en helårsprognos för 2019.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-13
Bokslut för tertial 1 med helårsprognos

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten

Koray Kahruman, klk
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG 2018.835  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 39  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan avseende bygglov för nybyggnad av enbostadshus har den 20 maj återtagits av sökanden.

Avgift tas ut med 13 475 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och oinredd vind med 81 kvm i 
byggnadsarea (BYA) och 160 kvm bruttoarea (BTA). Byggnaden avses att placeras i fastighetens västra 
del på mark som behöver fyllas upp då den är låglänt. I ansökan anges att avsikten är att befintligt 
mindre förråd på tomten ska rivas och befintlig byggnad vid bryggan bevaras.

Yrkanden
Då ansökan avseende bygglov har återtagits av sökanden den 20 maj 2019 yrkar ordföranden att detta 
noteras och konstaterar att förvaltningens avgiftsförslag kvarstår. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-11
Underlag och bedömning av ärendet 2019-04-11
Ansökan, inkom 2018-10-18
Situationsplan, inkom 2018-10-22
Fasadritningar, inkom 2018-10-22
Sektionsritning, inkom 2019-01-10
Planritning, inkom 2019-01-10
Plan- fasad-, sektionsritning (Kb), inkom 2019-02-20
Antikvariskt yttrande, inkom 2019-04-11

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG.2018.805    
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 40  Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad av komplementbyggnad avslås med hänvisning till de skäl 
som framförs av bygglov- och GIS-enheten.

Avgift tas ut med 3 300 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av äldre komplementbyggnad med  9 kvm byggnadsarea. 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att ansökan strider mot bestämmelser i detaljplanen med avseende 
på avstånd till tomtgräns samt att endast en huvudbyggnad får uppföras på fastigheten.

Kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL bedöms enligt Bygglov- och GIS-enheten inte vara 
uppfyllda. 

Yrkanden
Karin Urbina Rutström (MP) yrkar på återremiss av ärendet för grannehörande.
Donald Sundström (WP) stöder Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande.

Mikael Vigvinter (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Fredrik Östman (C) stöder Mikael Vigvinters (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller om ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av stadsbyggnadsnämnden:

Ja röstar: den som bifaller Karin Urbina Rutströms (MP) yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Mikael Vigvinters (M) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Donald Sundström (WP), Lars Ekengren (WP), Lars Arb Zackrisson (WP), Karin Urbina Rutström (MP).

Nej= Fredrik Östman (C), Mikael Vigvinter (M), Pia Vallgårda (C), Ulf Asp (S), Lars Sjöblom (M), 
Sven Morin (M) samt Jan Reuterdahl (L).

Ordföranden finner att stadsbyggnadsnämnden med 4 ja-röster mot 7 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag i enlighet med Mikael Vigvinters (M) yrkande.

Reservationer
Karin Urbina Rutström (MP) samt Donald Sundström (WP) för Waxholmspartiet, reserverar sig skriftligt 
mot beslutet (bilaga 1 och 2 till protokollet). 

8



Protokoll
2019-05-22

Änr SBN/BYGG.2018.805
2 av 2

Stadsbyggnadsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Underlag och bedömning av ärendet 2019-05-09
Ansökan, inkom 2018-09-24
Situationsplan, inkom 2018-09-24
Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2018-09-24
Foto, inkom 2018-09-24
Yttrande från sökanden, inkom 2019-04-14

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG.2018.956    
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41  Bygglov för nybyggnad av fritidshus, redan utfört

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov ges enligt 9 kap. 31 §, plan- och bygglagen (PBL).

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Kontrollansvarig är 

Avgift tas ut med 6 050 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för fritidshus, (redan utfört) om 29 kvm byggnads- och bruttoarea. Storlek och 
placering är näst intill den samma som beviljades i bygglov SB § 9, den 2012-01-16 för komplement-
byggnad. 

Det tidigare bygglovet för fritidshus om 81 kvm byggnadsarea har aldrig utförts. Den byggnation som har 
utförts svarar upp mot det tidigare beviljade bygglovet för komplementbyggnad om 29 kvm 
byggnadsarea.

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att inkommen ansökan för fritidshus, (redan utfört) om 29 kvm 
byggnadsarea med en avsevärt minde utbredning av byggnader och byggyta än i tidigare beviljade 
bygglov, och med endast en marginell höjning av bygg- och nockhöjd mot i tidigare beviljat bygglov, inte 
bedöms innebära en betydande olägenhet för intilliggande grannar.

Kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL bedöms enligt Bygglov- och GIS-enheten vara uppfyllda. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Underlag och bedömning av ärendet 2019-05-09
Ansökan, inkom 2018-10-17
Anmälan av kontrollansvarig, inkom 218-10-17
Situationsplan, inkom 2018-10-17
Fasadritning, inkom 2018-10-17
Plan- och sektionsritning, inkom 2018-10-17
Grannyttrande från  inkom 2019-03-05
Grannyttrande från , inkom 2019-03-06
Sökandens bemötande av grannyttrande, inkom 2019-05-07

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG.2018.402  
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42  Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbyggnad

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad avslås med hänvisning till de 
skäl som framförs av bygglov- och GIS-enheten.

Avgift tas ut med 5 500 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Fastigheten omfattas av strandskydd. Bygglov- och GIS-enheten bedömer att de föreslagna åtgärderna 
om nybyggnad av komplementbyggnad strider mot strandskyddet enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) 
och således kräver åtgärden strandskyddsdispens.

Huvudbyggnaden på denna fastighet ligger på den del av fastigheten som ligger sydväst om 
. En komplementbyggnad ska ligga i anslutning till befintlig huvudbyggnad och ska vara 

underordnad huvudbyggnaden i både storlek och höjd. 

På en fastighet som denna som har huvudbyggnaden på annan fastighetsdel, ser vi ingen möjlighet till 
nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad av befintlig komplement-byggnad vid vattnet.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i 
normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att besluta 
om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid 53).

Om den föreslagna nybyggnaden av komplementbyggnad utförs kommer allmänheten att avhållas från 
att nyttja ett betydligt större område än idag.

Bygglov och GIS-enheten bedömer att särskilda skäl för dispens saknas och att strandskyddsdispens inte 
kan ges för den föreslagna Komplementbyggnaden.

Yrkanden
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Donald Sundström (WP) för Waxholmspartiet yrkar att strandskyddsdispens ska medges.

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av stadsbyggnadsnämnden:

Ja röstar: den som bifaller Fredrik Östmans (C) yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Donald Sundströms (WP) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Fredrik Östman (C), Mikael Vigvinter (M), Pia Vallgårda (C), Ulf Asp (S), Lars Sjöblom (M), 
Sven Morin (M) samt Jan Reuterdahl (L).
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Protokoll
2019-05-22

Änr SBN BYGG.2018.402
2 av 2

Stadsbyggnadsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nej= Donald Sundström (WP), Lars Ekengren (WP) samt Lars Arb Zackrisson (WP).

Avstår= Karin Urbina Rutström (MP).

Ordföranden finner att stadsbyggnadsnämnden med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår 
bifaller förvaltningens beslutsförslag i enlighet med Fredrik Östmans (C) yrkande.

Reservationer
Donald Sundström (WP) för Waxholmspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande (bilaga 3 till protokollet) (i reservationen hänvisas till 2 bilagor som återfinns 
i originalprotokollet). 

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Underlag och bedömning av ärendet 2019-05-09
Ansökan, inkom 2018-05-20
Situationsplan + foto, inkom 2018-05-20
Situationsplan nytt, inkom 2018-05-20
Fasadritningar, inkom 2018-05-20
Sektionsritning, inkom 2018-05-20
Planritning, inkom 2018-05-20

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG.2019.25   
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 43 Vaxön 1:103 Bygglov för utvändig ändring av stationshall och 
tvätthall, byte av fasadfärg

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov för utvändig ändring medges enligt 9 kap. 30 § PBL.

Avgift tas ut med 9 460 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av Circle K:s butik och tvätthall. Den utvändiga ändringen 
innebär ändrad färgsättning av fasaderna för butik och tvätthall. Färgsättningsförslaget innebär att de 
båda byggnaderna får en svart nyans. Gällande detaljplan Dp 318 och planbeskrivning är otydlig i syftet 
med utformningen.  

Bestämmelserna på plankartan uttrycker inte tydligt att stenmaterialet ska vara i en ljus färgsättning. 
Planbeskrivningen beskriver att byggnaderna uppföres med fasad av ljust stenmaterial. Huruvida 
kalksandstenen och betongen som användes som fasadmaterial avsågs förbli omålad framgår inte. 

Tidigare lov från 2003 medgav en mörkt grå nyans och bedömdes som planenligt. Med hänvisning till att 
utformningsbestämmelsen f1 på plankartan inte reglerar färgsättning bedöms föreslagen åtgärd som 
planenlig. Åtgärden bedöms inte strida mot 2 kap 6 § PBL och bedöms uppfylla kraven för bygglov i 9 
kap 30 § PBL.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Underlag och bedömning av ärendet 2019-05-09
Ansökan, inkom 2019-01-11
Fasadritning, inkom 2019-01-11
Yttrande från sökande, inkom 2019-01-28

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG.2015.4       
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44  Bygglov för nybyggnad av sjöbod, prövning redan 
utförd avvikelse från bygglov

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att grannehörande ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden har i beslut § 210/2015-09-15 gett bygglov för nybyggnad av sjöbod placerad 
1,0 m från gräns mot  och 2,0 m från gräns mot .

Lägeskontroll inkommen 2019-03-13 visar att sjöbodens placering avviker från bygglovet. Reviderad 
situationsplan med ändrad placering av sjöbod har inkommit 2019-04-09 för prövning om kan 
godkännas i efterhand. Granngodkännande från  finns på situationsplanen. Sjöboden har 
på inlämnad situationsplan och enligt lägeskontrollen en placering 0,44 m från gräns mot  
och 2,24 m från gräns mot . 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att den avvikelse som utförd placering innebär inte kan godkännas 
inom ramen för det lov som getts och att det inte är en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen. Enheten bedömer även att det inte är möjligt att ge bygglov för en placering 
0,44 m från gräns innan en fastighetsbestämning gjorts. 

Yrkanden
Donald Sundström (WP) yrkar att ärendet återremitteras för grannehörande.

Karin Urbina Rutström (MP) samt Fredrik Östman (C) för Centerpartiet stöder lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Underlag och bedömning av ärendet 2019-05-09
Sökandens motivering, inkom 2019-05-05
Sökandens foton, inkom 2019-05-05
Situationsplan med granngodkännande, inkom 2019-04-09 

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-05-22

Änr SBN/BYGG 2019.198  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Med stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen beslutas att ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus inte ska avgöras på grund av pågående planarbete.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningar med ca 183 kvm byggnadsarea. 
Föreslagen placering är på den plats där befintlig huvudbyggnad står. 

Enligt 9 kap. 28 § plan och bygglagen får byggnadsnämnden, i ett ärende som avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas av att arbete har påbörjats för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, 
besluta att ärendet inte ska avgöras förrän planarbetet har avlutats (vilket i de flesta fall betyder att 
planförslaget har antagits). 

Stadsbyggnadsnämnden har i § 116/2011-09-28 beslutat att om policy vid anståndsförklaring av 
bygglovsansökningar. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus uppfyller inte någon av 
förutsättningarna för undantag i nämndens anståndspolicy.

För att inte föregripa pågående arbete med att ta fram detaljplan för området bedömer bygglov- och 
GIS-enheten det som nödvändigt att inte avgöra ansökan innan arbetet med detaljplanen avslutats och 
att beslutet om detaljplanen vunnit laga kraft. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Underlag och bedömning av ärendet 2019-05-09
Ansökan, inkom 2019-03-11
Situationsplan, inkom 2019-03-11
Markplaneringsritning, inkom 2019-03-11
Fasadritning, nordost och nordväst, inkom 2019-03-11
Fasadritning, sydost och sydväst, inkom 2019-03-11
Sektions- och planritning, inkom 219-03-11
Planritning, inkom 2019-03-11

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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