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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2018-02-28

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 12 Justering och fastställande av föredragningslista

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ulf Asp (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 1 mars 2018.

Föredragningslistan fastställs med förändringen att ärende nr. 8, Kullö 1:22 Nybyggnad av stödmur och 
markuppfyllnad, redan utfört, samt nybyggnad av lusthus och plank, utgår. Ärende nr. 9-16 flyttas upp 
och behandlas som ärende nr. 8-15.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Ulf Asp (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 
1 mars 2018.

Föredragningslistan fastställs med förändringen att ärende nr. 8, Kullö 1:22 Nybyggnad av stödmur och 
markuppfyllnad, redan utfört, samt nybyggnad av lusthus och plank, utgår. Ärende nr. 9-16 flyttas upp 
och behandlas som ärende nr. 8-15.

 Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Rapportering av delegeringsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rapportering av delegeringsbeslut under perioden 2018-01-15 – 2018-02-15, §§5-41.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-09
Ärendelista delegeringsbeslut, utskriven 2018-02-16 
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1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 14 Förelägganden uppföljning

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden informeras om uppföljning av förelägganden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-02-13
Uppföljning förelägganden, 2018-02-13

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

§ 15 Information om lantmäteriförrättningar

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
1. Underrättelse om avslutad förrättning 2018-01-09 avseende fastighetsreglering berörande 

Överby 1:136 och 1:189, AB162039.

2. Underrättelse om beslut 2018-01-29 att avregistrera Rindö ga:20, AB172246.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-02-15
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2018-02-28

Änr SBN 2017:0096  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Bokslut 2017 Årsredovisning

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om utfall av årsbokslut samt mål- och nyckeltalsuppfyllnad. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-13
Årsbokslut 2017 Stadsbyggnadsnämnd

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

För kännedom: Kommunstyrelsen, ekonomienheten
Susanne Edén, sbf
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……………………….
Ordförande

..……………………..
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§ 17 Uppföljning internkontroll Stadsbyggnadsnämnden 2017

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Uppföljning av internkontroll 2017 överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2017. Uppföljningen utgår från de 
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2017. Enligt Vaxholms stads riktlinjer 
ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-13
Uppföljning internkontroll 2017 Stadsbyggnadsnämnden

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

För kännedom: Kommunstyrelsen
Susanne Edén, sbf

8



Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
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Änr SBN 2017:1063  
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 Remissvar Motion om slopat krav på bygglov för montering av
solcellspaneler och solfångare

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta
Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare avslås.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) har inlämnat en motion där Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att:

 bygglov slopas för montering av solcellspaneler och solfångare
 anmälningsplikt krävs inom detaljplanerade områden samt för hus/miljöer som klassats som

kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla

Krav på lov och anmälan regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF). I 
PBL står att om en byggnads yttre utseende förändras avsevärt krävs bygglov. Om det har omfattat 
solceller eller inte har varit oklart men då Regeringen i närtid sänt ut en remiss innehållandes förslag på 
att ta bort den generella lovplikten för solceller och solfångare bedöms solceller idag vara lovpliktiga 
under vissa förhållanden. Lagstiftaren har dock ställt upp kravet att ändringen måste vara avsevärd för 
att bygglovsplikten ska gälla varför det i realiteten inte krävs bygglov förrän förändringen bedöms vara 
just avsevärd. Denna tolkning är i linje med den som Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har haft. 

Vad avser anmälansplikt är den uppställning av åtgärder som återfinns i PBF uttömmande. Åtgärder som 
inte finns med i PBF kan inte göras anmälanspliktiga.  

De förslag som läggs i motionen bedöms därmed sakna stöd i lag. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-13
Missiv, daterat och inkom 2017-12-06
Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare, Sara Strandberg, 
daterat 2017-10-30, inom 2017-12-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunledningskontoret

Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
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Änr SBN 2017:0831  
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Paradiset 7 Nybyggnad av komplementbyggnad

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas med nedanstående motivering.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, garage. Garaget har 60 kvm byggnads- 
och bruttoarea och föreslås placeras i fastighetsgräns till fastigheten Paradiset 6.  Föreslaget garaget 
kommer inte att sammanbyggas i fastighetsgräns med byggnad på grannfastigheten.

Enligt gällande detaljplan får inte byggnad uppföras i fastighetsgräns, utan att överenskommelse är 
träffad med grannen att denne samtidigt uppför byggnad mot samma gräns. 

Föreslagen avvikelse från detaljplanen kan inte bedömas vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 
31 b § PBL och ansökan om bygglov ska därmed avslås. 

Det har inte inkommit några yttranden från grannar och andra sakägare men detta föranleder inte 
någon annan bedömning från bygglov- och GIS-enhetens sida.

Yrkanden
Jan Reuterdahl (L) yrkar att bygglov beviljas med motiveringen:

 Gällande detaljplan (Dp 1) är framtagen 1926, i en tid när området huvudsakligen var tänkt som
sommarstugeområde och ytterst få hade bil och därmed behov av garage. Detaljplanen tar
således inte höjd för de samhällsförändringar som förevarit och de förändrade behov som
uppkommit.

 I närområdet finns åtminstone två jämförbara byggnader på andra fastigheter, varav en inom
synhåll i närliggande kvarter. Historiskt sett har nämnden därmed inte varit konsekvent i sin
myndighetsutövning, varför det kan antas finnas utrymme för uttolkning av detaljplanen.

 Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig över ansökan men inget erinrande har inkommit,
varför det kan hävdas att grannarna godtar byggnationen.

 Ett positivt yttrande har tidigare inlämnats av den närmast berörda grannen i fastigheten
Paradiset 6.

 Tomtens beskaffenhet är sådan att det måste anses orimligt att bygga garaget indraget mer än
4,5 meter från tomtgräns då detta dels skulle skyla anblicken av ett vackert tidsdokument från 
sent 1800-tal, dels skulle innebära behov av sprängningsarbeten och dels skulle försvåra ett 
praktiskt användande av den del av tomten som vetter mot Rosenbergsgatan.

Ulf Asp (S) och Mikael Vigvinter (M) instämmer i lagt yrkande.

Ordföranden finner bifall till Jan Reuterdahls (L) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-02-12
Ansökan, inkom 2017-09-12
Situationsplan, inkom 2017-09-12
Fasad, plan- och sektionsritning, inkom 2018-01-17
Förslag till färgsättning, inkom 2018-01-09 
Förslag till kontrollplan, inkom 2018-01-09
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Konstruktionssektionsritning, inkom 2018-01-09
Grannegodkännande, situationsplan, inkom 2017-09-12
Grannegodkännande, fasad- och planritning, inkom 2017-09-12
Yttrande från sökanden, inkom 2017-11-14

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

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

11



Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2018-02-28

Änr SBN 2017:0524 
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20  Byggsanktionsavgift för redan utförda murar

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-53 och 57 §§ plan- och bygglagen, tas ut solidariskt av  

, i egenskap av 
fastighetsägare till fastigheten 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 18 502 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § plan- 
och bygglagen och 9 kap. 12 § p. 8 plan- och byggförordningen.

Ärendebeskrivning
Bygglov- och GIS-enheten uppmärksammade under 2017 att det på fastigheten hade uppförts murar vid 
fastighetens västra och södra fastighetsgräns. 

Av stadsbyggnadsnämndens lovarkiv framgår att det inte fanns något beviljat bygglov och startbesked 
för murarna när de utfördes.

Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig över anspråket på byggsanktionsavgift i enlighet 
med 11 kap. 58 § plan- och bygglagen.

Rättelse har inte skett innan frågan om påföljd tas upp till överläggning vid sammanträde med 
stadsbyggnadsnämnden. 

Byggsanktionsavgiften anses stå i rimlig proportion till överträdelsen varför den ska tas ut utan 
nedsättning.

Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat utan startbesked blir totalt, enligt 9 kap. 12 § p. 8 PBF, 
18 502 kronor.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-11-27
Möjlighet till yttrande över initierat ärende, 2017-06-19
Yttrande från fastighetsägaren över ärendet, inkom 2017-07-10
Anonym anmälan, inkom 2017-05-01
Yttrande från fastighetsägaren över anonym anmälan, inkom 2017-08-25
Tillsynsrapport från platsbesök 2017-07-28, upprättad 2017-08-03
Uppmaning till frivillig rättelse, expedierad 2017-09-29
Möjlighet till yttrande över anspråk på byggsanktionsavgift, skickat 2017-11-02
Yttrande över anspråk på byggsanktionsavgift från fastighetsägarna, inkom 2017-11-24
Tjänsteanteckning över telefonsamtal 2009-04-07

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

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

12



Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
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Änr SBN 2017:0035  
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Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Rindö 3:412 Ändrad användning, utvändig ändring, rivning av del
av och tillbyggnad av marketenteri till flerbostadshus med 10 
lägenheter (byggnad 31), nybyggnad av ett förråd och anordnande 
av 15 st biluppställningsplatser

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Rivningslov ges med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen.

Avsteg från tillgänglighetskrav medges med stöd av 8 kap 7 § plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig krävs. Certifierad kontrollansvarig är anmäld. (9 kap. 40 § plan- och bygglagen) 

Avgift tas ut med 90 750 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften 
skickas separat. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning, utvändig ändring och tillbyggnad av marketenteri till 
flerbostadshus med 10 lägenheter samt bygglov för nybyggnad av ett förråd med 11,5 kvm byggnads- 
och bruttoarea och anordnande av 15 st biluppställningsplatser. Ansökan avser även rivningslov för 
envåningsdel på fasad mot väster med ca 90 m2 byggnads- och bruttoarea i syfte att kunna 
återuppbygga den med utvändiga mått lika befintligt men med utformning liknande ursprunglig 
veranda. Den ändrade användningen omfattar hela byggnaden med ca 1 248 kvm bruttoarea. På plan 2 
tillkommer ca 48 kvm bruttoarea.

Föreslagna utvändiga ändringar avser bl.a. ny fasad på envåningsdel på fasad mot väster, ombyggnad av 
befintliga takkupor på fasad mot söder och norr, en tillkommande mindre takkupa på fasad mot norr, 
återställande av fönster på fasad mot norr, öster och söder samt ändring av fönster till fönsterdörrar på 
fasad mot norr och öster. Tillbyggnad på fasad mot norr avser ett skärmtak över entré med 6 kvm 
byggnadsarea (öppenarea). Tillbyggnad på fasad mot öster avser en veranda i markplan med 12 kvm 
byggnadsarea (öppenarea) med ovanpåliggande balkonger i plan 1 och 2 tr med 12 m2 öppenarea 
vardera. Föreslagna tillbyggnader har totalt 18 kvm byggnadsarea (öppenarea) och 24 kvm öppenarea (2 
st balkonger).

Anmälan avser installation av hiss, eldstäder och rökkanaler.

Ansökan innebär avvikelse från planbestämmelserna vad avser placering av del av förråd och del av en 
balkong/veranda på mark där det inte får uppföras byggnad. En kvadratmeter av förrådet och fem 
kvadratmeter av balkong/veranda föreslås placeras på mark där det inte får uppföras byggnad.

Avvikelserna bedöms sammantaget som en sådan liten avvikelse som avses enligt 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen.

Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap 6 § PBL om att byggnadens karaktärsdrag ska respekteras samt   
bedöms inte strida mot förbudet mot förvanskning i 8 kap 13 § PBL. Med hänvisning till befintlig 
byggnads kulturhistoriska värde finns skäl att medge några undantag från kraven på tillgänglighet och 
användbarhet.

Ansökan bedöms uppfylla kraven för kraven för rivningslov enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen och 
kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen. 
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Yrkanden
Mikael Vigvinter (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till Mikael Vigvinters (M) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-02-14
Ansökan och anmälan, inkom 2017-01-17
PM till ansökan, inkom 2017-01-17
Anmälan av kontrollansvarig, inkom 2017-06-28
Situationsplan, inkom 2017-12-22
Markplaneringsritning, inkom 2017-12-22
Fasadritningar 5 st, inkom 2017-12-22
Sektionsritningar 2 st, inkom 2017-12-22
Planritningar 5 st, inkom 2017-12-22
Typdetalj träräcke, inom 2017-12-22
Kulturhistorisk konsekvensanalys över ombyggnadsförslag, inkom 2017-12-22
Sakkunnighetsutlåtande om tillgänglighet, inkom 2016-11-22
Servitutsavtal gällande väg och vändplats, inkom 2018-01-30
Foton befintlig byggnad, inkom 2017-02-15
Avfotograferade originalhandlingar från krigsarkivet, inkom 2017-02-15
Grannyttrande utan erinran, 2 st, inkom 2018-02-04 och 2018-02-14
Grannyttrande från Brf Grisselmaren 1, inkom 2018-02-14
Sökandens svar på yttrandet från Brf Grisselmaren 1, inkom 2018-02-19

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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§ 22 Rudan 4 Utvändig ändring av komplemntbyggnad

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Ansökan om bygglov avslås med hänvisning till de skäl som anges i tjänsteutlåtande 2018-02-15. 

Avgift tas ut med 2 860 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften 
skickas separat. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad, gårdshus. Föreslagen utvändig 
ändring avser en ny dörr och ett nytt fönster samt borttagande av ett befintligt fönster i gavelfasad mot 
norr, tre nya fönster i gatufasad mot öster och borttagande av två fönster och en dörr i gårdsfasad mot 
väster. 

Den ansökta åtgärden bedöms både som förvanskande och ovarsam mot byggnaden och den 
kulturhistoriskt bevarandevärda stadsmiljön. 

Bygglov- och GIS-enheten bedömer även att det finns möjlighet för sökanden att använda gårdshuset 
utan att de föreslagna utvändiga ändringarna behöver utföras. Vid en avvägning mellan sökandens 
enskilda intresse att få utföra de utvändiga ändringarna och det allmännas intresse av att gårdshuset ska 
bevaras är bedömningen att det allmännas intresse i detta fall överväger.  

Ansökan strider mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § st. 1 och st. 2 p. 4 PBL och varsamhetskravet i 8 
kap. 17 § PBL. Ansökan strider även mot 2 kap 6 § PBL.  Ansökan bedöms därmed inte uppfylla kraven 
för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL och då det saknas förutsättningar för att ge bygglov ska ansökan 
avslås. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-02-15
Ansökan, inkom 2017-04-07
Förslag till kontrollplan, 2017-05-10
Situationsplan, inkom 2017-04-07
Fasadritning, väster, inkom 2017-04-07
Fasadritning, norr, inkom 2017-12-13
Fasadritning, öster, inkom 2017-12-13
Yttrande från sökanden, inkom 2017-12-13

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

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering
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§ 23 Stegesund 1:100 Tillbyggnad av fritidshus

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen.  

Avgift tas ut med 2 333 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften 
skickas separat. 

Sökanden upplyses om att åtgärden kräver strandskyddsdispens för den utökning av hemfridszonen på 
Stegesund 1:99 som åtgärden medför och att strandskyddsdispens är en förutsättning för att åtgärden 
ska kunna utföras.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 29,5 m2 byggnads- och
bruttoarea med placering 1,0 m från gräns mot Stegesund 1:99 har avslagits av stadsbyggnadsnämnden 
i beslut § 30/2017-03-15. Sökanden har 2017-04-03 överklagat avslagsbeslutet.

Länsstyrelsen har 2017-06-14 upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning. Länsstyrelsen anser att nämnden inte haft fog för sitt beslut att avslå ansökan på
de skäl som angetts. Med hänsyn till instansordningsprincipen ska beslutet därför upphävas och ärendet
återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av eventuella kvarvarande
bestämmelser innan ett nytt beslut tas i bygglovsfrågan.

Stadsbyggnadsnämnden har i beslut § 75/2017-08-23 återigen avslagit ansökan och utvecklat 
motiveringen till varför nämnden anser att åtgärden strider mot det allmänna intresset strandskyddet. 
Nämnden har avslagit ansökan med stöd av 2 kap 1 § och 2 kap. 6 § punkt 1 plan- och bygglagen. 
Sökanden har 2017-09-13 överklagat avslagsbeslutet.

Länsstyrelsen har 2017-12-07 upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning. Länsstyrelsen anser att för att neka bygglov för en åtgärd med hänvisning till 
naturvärdena på platsen måste det finnas någon platsspecifik information som gör åtgärden olämplig 
just där. Att hemfridszonen på ett olämpligt sätt utökas med föreslagen byggnation är enligt 
länsstyrelsens bedömning inte en sådan omständighet som gör att åtgärden inte är lämplig med hänsyn 
till naturvärdena. Enligt länsstyrelsen hör en sådan fråga istället hemma i det ärende om 
strandskyddsdipsens där åtgärden också måste prövas innan den faktiskt kan utföras. 

Länsstyrelsens beslut har 2017-12-20 överklagats till mark- och miljödomstolen av 
stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Om bestämmelserna i 9 kap 31a § plan- och bygglagen och rådande rättspraxis inte ger möjlighet att 
bedöma kompletteringsåtgärdens lämplighet med avseende på långsiktigt god hushållning enligt 
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (2 kap. 2 § plan- och bygglagen) eller 
lämpligheten från allmän synpunkt i 2 kap 4 § plan- och bygglagen, saknas skäl att avslå lovansökan då 
åtgärden i övrigt bedöms uppfylla kraven för bygglov i 9 kap 31a § plan- och bygglagen. 

Det innebär att överklagandet av länsstyrelsens beslut ska återkallas och bygglov ges för tillbyggnaden 
med upplysning om att strandskyddsdispens krävs för att åtgärden ska kunna utföras. 
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Protokoll
2018-02-28

Änr SBN 2016:0984
2 av 2

Stadsbyggnadsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

I detta fall kommer den sökta tillbyggnaden att få en påverkan på det allmänna intresset strandskyddet 
då tillbyggnaden kommer att ha en avhållande påverkan på fastigheten Stegesund 1:99 som idag är 
allemansrättsligt tillgänglig och som har ett regeringsbeslut från 1981 att ta hänsyn till. 

Överklagandet till mark- och miljödomstolen har återkallats 2018-01-13 av stadsbyggnadsnämndens 
ordförande.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-24
Länsstyrelsens beslut 2017-12-07
Ansökan, inkommen 2016-12-22
Bilaga till ansökan, inkommen 2016-12-22
Situationsplan, inkommen 2016-12-22
Fasadritning, inkommen 2017-02-01
Plan- och sektionsritning, inkommen 2017-02-01

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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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 Tynningö 1:605 Nybyggnad av återvinningsstation (behållare,
plank och skylt), ÅVS-ID 16865

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  

Kontrollansvarig krävs inte (10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen och 7 kap. 5 § plan- och 
byggförordningen).

Avgift tas ut med 5 830 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften 
skickas separat. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av återvinningsstation med containerbehållare för förpackningar 
och tidningar samt plank och skylt. 

Föreslagen återvinningsstation upptar en yta om ca 90 m2 med placering vid bygdegården på Tynningö  
Stationen ska mot Tynningövägen avskärmas med ett falurött plank med höjden ca 1,7 m. Ansökan 
avser även en informationsskylt med måtten ca 118 x 58 cm.

Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-02-13
Ansökan, inkom 2017-10-27
Följebrev ansökan, inkom 2017-10-27
Situationsplan, inkom 2017-11-13
Ritning plank, inkom 2017-10-27
Ritning behållare, inkom 2017-10-27
Ritning skylt, inkom 2017-10-27
Trafikverkets remissyttrande, inkom 2018-02-06

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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1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Vaxön 1:36 Tidsbegränsat bygglov i 10 år för uppställning av
förskolepaviljong och anläggande av en parkeringsplats

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen t.o.m. 2028-01-18 med 
hänvisning till de skäl som framförs av bygglov- och GIS-enheten.

Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Kontrollansvarig är  

Avgift tas ut med 69 740 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktura för avgiften skickas 
separat. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år för uppställning av förskolepaviljong och anläggande av 
parkeringsplats. Paviljongbyggnaden kommer att uppta ca 260 kvm byggnadsarea och omfattar totalt ca 
380 kvm bruttoarea. Parkeringen kommer att omfatta ca 17 stycken parkeringsplatser.

Bygglov- och GIS-enheten bedömer att den ansökta åtgärden är av sådan tillfällig karaktär som innebär 
att det finns förutsättningar att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för. Då en avvägning gjorts mellan de 
intressen som talar för åtgärden och för de motstående allmänna och andra intressen som skyddas av 
PBL eller annan lagstiftning bedömer bygglov- och GIS enheten att det finns förutsättningar att bevilja 
ett tidsbegränsat bygglov för den ansökta åtgärden.

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

Yrkanden
Karl Olof Fagerström (WP) yrkar avslag på beslutsförslaget.
Ulf Asp (S) instämmer i Karl Olof Fagerströms (WP) yrkande.

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
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 förvaltningens förslag, i enlighet med ordförandens yrkande. 

Nej röstar: den som avslår förvaltningens beslutsförslag, i enlighet med Karl Olof Fagerströms (WP) 
yrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Lars Wessberg (M), Jan Reuterdahl (L), Christian Söderman (M), Per-Eric Grön (M), Agneta Grönkvist 
(L), Sven Morin (M) samt Mikael Vigvinter (M).
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Stadsbyggnadsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nej= Ulf Asp (S) samt Karl Olof Fagerström (WP).

Ordföranden finner att stadsbyggnadsnämnden med 7 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag

Reservationer
Karl Olof Fagerström (WP) samt Ulf Asp (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Karl Olof 
Fagerströms (WP) yrkande (bilaga 1 till protokollet). 

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-02-26 
Ansökan, inkom 2018-01-19
Objektsbeskrivning/avetableringsplan, 2018-01-29
Anmälan av kontrollansvarig, inkom 2018-01-19
Situationsplan, inkom 2018-02-20
Fasadritningar, inkom 2018-01-17
Planritningar, inkom 2018-01-17
Sektionsritning, inkom 2018-01-19
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 1, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 2, inkom 2018-02-15
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 3, inkom 2018-02-15
Yttrande, 3 st, från fastighetsägare till Slätpricken 4, inkom 2018-02-13
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 5, inkom 2018-02-15
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 6, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 7, inkom 2018-02-13
Yttrande, 2 st, från fastighetsägare till Slätpricken 8, inkom 2018-02-15
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 9, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Slätpricken 10, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Västra Ekudden 8, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Västra Ekudden 9, inkom 2018-02-13
Yttrande från fastighetsägare till Rydbolund 4, inkom 2018-02-06
Yttrande från fastighetsägare till Rydbolund 7, inkom 2018-02-14
Yttrande, 2 st, från fastighetsägare till Rydbolund 9, inkom 2018-02-14
Yttrande, 2 st, från fastighetsägare till Rydbolund 10, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Rydbolund 12, inkom 2018-02-14
Yttrande, 2 st, från fastighetsägare till Rydbolund 13, inkom 2018-02-14
Yttrande, 3 st, från fastighetsägare till Rydbolund 14, inkom 2018-02-15 och 2018-02-09
Yttrande från fastighetsägare till Rydbolund 15, inkom 2018-02-15
Yttrande från fastighetsägare till Ruskpricken 1, inkom 2018-02-14
Yttrande från fastighetsägare till Smeden 1, dock saknas bifogade synpunkter, inkom 2018-02-15
Yttrande från bostadsrättshavare till Ruskpricken 1, inkom 2018-02-15
Yttrande från bostadsrättshavare till Ruskpricken 2, inkom 2018-02-15
Yttrande från Vänsterpartiet i Vaxholm, inkom 2018-02-14  
Yttrande från Vaxholms Villaägareförening, inkom 2018-02-15
Bemötande av yttranden från sökanden, inkom 2018-02-20
Remissyttrande från Roslagsvatten, inkom 2018-02-15
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Remissyttrande från Vaxholms stad, tekniska enheten, inkom 2018-02-13  

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

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