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 Övriga närvarande 
 Lotta Lindstam, stadsbyggnadsdirektör 

Tomas Persson, bitr. stadsbyggnadsdirektör 
Hans Larsson, planchef 
Vesna Kranjec, bygglovschef 
Ylva Almblad, HR-specialist 
Katarina Daun, nämndsekreterare 
Ingrid Legrell Crona, planarkitekt, § 116 
Kristoffer Jasinski, stadsekolog, § 116 
Marie Ahnfors, planarkitekt, § 116 
Linda Thorell, avdelningschef, § 116 
Erik Heinisch, arkitekt, § 116 
Per Eriksson, energi- och klimatrådgivare, § 116 
Jessica Lindgren, handläggare, § 117 
Simon Wahlbeck, kulturgeograf, § 118 
Angelica Van Der Hert, handläggare, §§ 119-120 
Galla Llaberia Garcia, arkitekt, § 121 
Patrik Mäkinen, handläggare, § 122 
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§ 115 Dnr BN 1810200- 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 

Arbetsutskottet utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.  
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§ 116 Dnr BN 1810199- 

Diverse information 

Ärendebeskrivning 

Diskussion/information på beredning: 

- Hans Larsson och Ingrid Legrell Crona informerar om planförfrågningar i 
Svartådalen. 

- Tomas Persson och Kristoffer Jasinski informerar om Grönstrukturplanen 
”mycket värdefulla grönområden”.  

- Tomas Persson informerar om etablering av återbruk på Erikslund. 

- Eric Heinisch informerar om bygglov för fasadändring på fastigheten 
Gasklockan 10. 

- Tomas Persson och Per Eriksson informerar om verksamhetsplanering för 
energi- och klimatrådgivningen. 

- Linda Thorell informerar om Invånardialog - tema för nya gator på Bäckby. 

- Marie Ahnfors informerar om byggnadsförslag Kopparlunden Mitt. 
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§ 117 Dnr BN 2017/01413-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 752 kr.  
 

Ärendebeskrivning 

NN och NN söker förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom 
del av fastigheten X med avsikt att bilda ny fastighet. Ansökan inkom 2017-
07-28. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är i enlighet med översiktsplan ÖP 2026 intentioner. 

Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

sökande 
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§ 118 Dnr BN 2017/01454-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av fyra enbostadshus kan tillåtas inom 
ansökt del av fastigheten X. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 752 kr.  
 

Ärendebeskrivning 

NN och NN söker förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus med 
garage inom del av fastigheten X med avsikt att bilda fyra nya fastigheter. 
Ansökan inkom 2017-06-20. Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen 
att det ansökta förhandsbeskedet är i enlighet med översiktsplan ÖP 2026 
intentioner. I förslaget har inte byggnadernas utformning prövats med det är 
av vikt att deras utformning förhåller sig i fråga om volymer, proportioner 
och material till karaktärsdagen i kulturlandskapet. Den föreslagna 
nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av den på platsen 
befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Sökande 
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§ 119 Dnr BN 2017/01475-3.5.1 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
X 

Beslut 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 §§ PBL förklarar 
byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom 
fastigheten X. 

2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av 
bygglov. 

3. Granskningsavgiften fastställs till 10 752 kr.  
 

Ärendebeskrivning 

NN söker förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom del av 
fastigheten X med avsikt att bilda en ny fastighet. Ansökan inkom 2017-08-
25. 

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det ansökta 
förhandsbeskedet är i enlighet med översiktsplan ÖP 2026 intentioner. 

Den föreslagna nybyggnaden bedöms utgöra en lämplig komplettering av 
den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande beaktar de yttranden som 
remissinstanserna har lämnat och uppfyller de villkor som ställts i 
beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Sökande 
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§ 120 Dnr BN 2017/01476-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten X 

Beslut 

1. Bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL kan utfärdas, byggnadsnämnden förklarar 
att nybyggnation av enbostadshus och garage kan tillåtas på fastigheten X.  

2. De i bilagan angivna villkoren utgör förutsättningar för bygglovet. 

3. Bygglovsavgiften faställs till 22 663 kr.  
 

Ärendebeskrivning 

NN söker bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, garage och carport på 
fastighet X. Ansökan inkom 2017-06-28. Stadsbyggnadsförvaltningen gör 
bedömningen att det ansökta bygglovet är förenligt med intentionerna i 
översiktsplanen ÖP 2026. Den planerade nybyggnaden bedöms utgöra en 
lämplig komplettering av den på platsen befintliga bebyggelsen. Om sökande 
beaktar de yttranden som remissinstanserna har lämnat och uppfyller de 
villkor som ställts i beslutsbilagan kan bygglov beviljas.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Sökande 
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§ 121 Dnr BN 2017/01503-3.5.1 

Bygglov för nybyggnad av 8 st parhus på fastigheten Skogsbetet 
46 - 61 

Beslut 

1 Bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 31§ plan-och bygglagen, för 
nybyggnad av 8 st parhus, omfattande 16 bostäder. 

2. Bygglovsavgiften fastställs till 103 866 kronor. 

3. Stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter ska följas.  
 

Ärendebeskrivning 

EA Fastigheter AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 8 st. parhus med 
sammanlagt 16 bostäder på fastigheterna Skogsbetet 46 till 61 i Gäddeholm. 

För fastigheterna gäller detaljplan 1747 K och efter granskning kan man 
konstatera att förslaget stämmer överens med den. 

De 16 bostäderna har 5 rok på två våningar. Sammanlagd bruttoarea är 2 368 
m², byggnadsarea 1 488 m² och öppenarea 224 m². Byggnadhöjden blir 8,2 
m på bostäderna och 2,8 m på carportarna. 

Taken på bostadshusen blir asymmetriskt utformade sadeltak med lutningen 
30° och 20° och det är planerat att montera solceller på taket mot sydväst. 

Taken på carport/förråd utformas som pulpettak med lutningen 3°, vilken är 
en liten avvikelse från detaljplan. 

Varje fastighet har en egen infart till hus och carport, vilken har plats för en 
bil. På fastigheterna finns några lärkträd som bevaras.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Sökande 
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§ 122 Dnr BN 2017/01427-3.5.1 

Anmälan om ej tillåten verksamhet på fastigheten X 

Beslut 

Ärendet avslutas med stöd av 11 kap. 5 § PBL.  
 

Ärendebeskrivning 

Det har till Stadsbyggnadsförvaltningen inkommit en anmälan om att det i 
strid mot gällande detaljplan under de senaste tre åren förekommit 
byggnation av husbåt, svetsning, målningsarbeten, sjösättningar, reparationer 
och lyft av båtar på fastigheten X. Vidare görs det gällande att den otillåtna 
användningen har resulterat i utsläpp i Mälaren vilket det inte tagits hänsyn 
till vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen för 
området. 

Enligt Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning ryms den verksamhet som 
anmälaren gör gällande inom rådande detaljplan. Vad som anförts om 
utsläpp och framtagandet av detaljplanen anses inte ingå i 
byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt PBL.  
 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Kopia till 

Anmälaren 
Fastighetsägaren 
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§ 123 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 25 
januari 2018.  

 

 


