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 Utdragsbestyrkande ..................................................................... 

 

  

 
Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 18:00-19:13 

Paragrafer 130  

Beslutande  Ersättare 

 Isabella Hökmark, (M) ordförande Cecilia Henriksson (M) 
 Magnus Stenflo (L) 1:e vice ordförande Johan Henriques (M) 
 Jesper Isaksson (C) ers 2:e vice ordförande Margareta Sandell (L) 
 Ingrid Erneman (M)  
 Erik Hafström (M)  
 Leif Ahrle (M) 

 

 
 Richard Törnqvist af Ström (M) tjg ers  
 Tord Håkansson (C) tjg ers  
 Maarit Nordmark (L)  
 Gustaf Mårtenson (KD)  
 Dick Lindberg (C) tjg ers  
   Övriga deltagare   
 Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör 

David Grind, plan- och exploateringschef 

Jamal Esfahani, stadsarkitekt  

Samuel Larsson, nämndsekreterare 

 

 

 

Magnus Stenflo (L) 

 

 

 

 

   

Utses att justera 

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum, 2016-12-08, kl. 17.30  

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
 .......................................................................................................................  

 Samuel Larsson 
  

Ordförande 

 

 ..................................................................................................  

 Isabella Hökmark (M) 

  

Justerande 

 

 .......................................................................................................................  

 Magnus Stenflo (L) 
 
  ANSLAG/BEVIS 
  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Nämnd/Styrelse Byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-07 
Datum för anslags uppsättande 2016-12-09 Datum för anslags nedtagande      2016-12-30  
Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby Centrum 

Underskrift  ..................................................................................................  
 Samuel Larsson 
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§ 130   Dnr BN 2016-001006 

Danderyd 2:1, Mörby Centrum 

Bygglov paviljong intill norra torget 

 

Den 2016-09-28 inkom till miljö- och stadsbyggnadskontoret en ansökan 

om bygglov för nybyggnad av paviljong intill Norra torget. 

 

Vid sammanträdet den 26 oktober fattade byggnadsnämnden beslut i enlighet 

med förvaltningens förslag i ärendet ”Postiljonen 6, Mörby centrum, Bygglov 

för paviljong intill norra torget”. Beslutet framgår av § 113, byggnadsnämn-

dens sammanträdesprotokoll, 2016-10-26.  

 

På grund av ett misstag angavs fel fastighetsbeteckning i såväl ansökan, situ-

ationsplan, ritningar och tjänsteutlåtandet. Den rätta fastighetsbeteckningen är 

Danderyd 2:1.  

 

Nya ritningar och situationsplan med rätt beteckning har inlämnats. Det nya 

beslutet innebär ingen ändring i sak, utan enbart att ”Postiljonen 6” ändras till 

”Danderyd 2:1”. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-12-06. 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(2010:900) ge bygglov för nybyggnad av paviljong för handelsändamål. 

 

2. Byggnadsnämnden beslutar att godta byggherrens förslag på kontrollan-

svarig: Peter Sandström, SITAC, SC 1543-11 

 

Yrkande 

Ordförande Isabella Hökmark (M) yrkar att protokollet justeras 2016-12-08 

klockan 17.30 på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby Centrum.   

 

Proposition 

Ordförande Isabella Hökmark (M) ställer först proposition på om nämnden 

kan besluta enligt förvaltningens förslag i punkt 1 och 2 och finner att nämn-

den bifaller. 
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Sedan ställer ordförande Isabella Hökmark (M) proposition på om protokollet 

ska justeras 2016-12-08 klockan 17.30 på miljö- och stadsbyggnadskontoret, 

Mörby Centrum, och finner att nämnden bifaller hennes yrkande. 

 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(2010:900) ge bygglov för nybyggnad av paviljong för handelsändamål. 

 

2. Byggnadsnämnden beslutar att godta byggherrens förslag på kontrollan-

svarig: Peter Sandström, SITAC, SC 1543-11 

 

3. Byggnadsnämnden beslutar att protokollet ska justeras 2016-12-08 klock-

an 17.30 på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby Centrum 

 

_____  

 
 

 

 

 

 

  

 


