
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALLELSE 

 
Till 
Byggnadsnämndens sammanträde 

 
 
Tid:  
Tisdagen den 25 maj 2021 - kl: 17.00. 
 
Plats:  
Digital närvaro via Teamslänk, som skickas ut via mail. 
Presidiet deltar från KF-salen – Alceahuset plan 4 
 
 
 
 
Enligt uppdrag: 
Robert Blomdahl 
Nämndsekreterare 
  



1. .Närvarokontroll 
 

2. .Godkännande av dagordningen 
 

3. .Utseende av justerare och tid för justering 
 

4. .Anmälan av delegationsbeslut - April 
 

5. .Anmälan om delgivningar - April 
 

6. .Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021 
 

7. .Information - Riksintressen, ÖP, Kulturmiljö 
 

8. .Ändring av enbostadshus (tak- och fasad) - redan utfört 
 

9. .DYVIK S:9 (VÄSTANBERGSVÄGEN/LILLBODAVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus  
 

10. .EDÖ 1:26 (EDÖHILLVÄGEN 8) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två fritidshus  
 

11. .EDÖ 1:63 (EDÖHILLVÄGEN 34) 
 Nybyggnad av affärs-och cafébyggnad samt servicebyggnad 
 

12. .FLAXENVIK 2:58 (GISTVIKSVÄGEN 34) 
 Nybyggnad av enbostadshus och stenmurar  
 

13. .INGMARSÖ 1:60 (NORR OM HAMNEN) 
 Utbyggnad av återvinningsanläggning 
 

14. .INGMARSÖ 3:30 (ÄNGVÄGEN) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus  
 

15. .INNEBY 3:40 (INNEBY KOBBVÄG 14) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

16. .INNEBY 3:54 (STORA KRÅKAN 4) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  
 

17. .LJUSTERÖ-ÅSÄTTRA 3:9 (ÅSÄTTRA BRYGGVÄG 70) 
 Nybyggnad av enbostadshus, garage, gäststuga, lekstuga och stödmurar 
 

18. .MARUM 1:106 (TUSKÖVÄGEN 37) 
 Nybyggnad av bastu  
 

19. .MARUM 1:376 (LJUSTERÖVÄGEN 126C) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  
 

20. .MJÖLKÖN 1:127 (MJÖLKÖVÄGEN 1A) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (vagnslider) 
 

21. .MÖRTSUNDA 1:35 (VÄSBYVÄGEN 36) 
 Nybyggnad av golfbilsgarage/förråd (Ljusterö GK) 
 



22. .RUGGSÄTTRA 1:30 (LILLVIKSVÄGEN 4) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad/garage 
 

23. .RUNÖ 7:108 (UTEFTER ROSLAGSVÄGEN VÄG 276) 
 Uppförande av skyltar  
 

24. .Tillbyggnad av garage - redan utfört 
 

25. .SIARÖ 1:44 (LILLSTUGAN SIARÖ 3) 
 Nybyggnad av gäststuga  
 

26. .SMEDBY 19:553 (SOLSKIFTESVÄGEN 10A) 
 Förlängning av tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende  
 

27. .STAVA 4:41 (LÖNNVÄGEN 2) 
 Till- och påbyggnad av kontorsbyggnad 
 

28. .STENSVIK 1:2 (HOLMSÄNGENS GÅRD 1) 
 Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus  
 

29. .SVARTGARN 2:162 (RYDBO SALTSJÖBADS VÄG 16) 
 Nybyggnad av garage och anläggande av stödmurar 
 

30. .SVARTGARN 2:432 (ARDENNERVÄGEN 31) 
 Nybyggnad av förråd och rivning av förråd 
 

31. .SVINNINGE 7:102 (KOMMENDÖRSVÄGEN 33) 
 Nybyggnad av enbostadshus med garage och komplementbyggnad med 
 additionsbostad samt rivning av fritidshus  
 

32. .SVINNINGE 7:102 (KOMMENDÖRSVÄGEN 33) 
 Bygglovfri åtgärd - Inredning av ytterligare bostad  
 

33. .VÄSBYSTRAND 2:1 (VÄSBYVÄGEN 7) 
 Tillbyggnad av gäststuga och nybyggnad av väderskydd 
 

34. .VÄSTRA LAGNÖ 1:219 (POSTVÄGEN 1) 
 Strandskyddsdispens för förlängning av brygga  
 

35. .VÄTTERSÖ 1:19 (VÄTTERSÖ 79) 
 Bygglovfri åtgärd - Nybyggnad av komplementbyggnad - strandskyddsdispens  
 

36. .ÖRSÖ 1:157 (LILLÖN 1) 
 Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader, ändring av fritidshus till 
 gäststuga, rivning av lada och komplementbyggnader, tillbyggnad av bryggor 
 samt anläggande av trädäck 
 

37. .ÖSTER-TRANVIK 1:20 (HÖTTERVIKSVÄGEN 42) 
 Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) 
 

 


