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Walter Deltin (L) 
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§ 103 BN 2018-001197 

  

Detaljplan för Byråingenjören 3. Beslut om antagande 
av detaljplan 

Ärende 

Byggnadsnämnden beslutade den 13 april 2016 § 20 att uppdra åt 

kommunledningskontoret att utarbeta förslag till detaljplan för att 

möjliggöra att Byråingenjören 3 styckas i två fastigheter. I planförslaget 

regleras minsta tillåtna fastighetsstorlek till 1300 kvm.  

Byggnaderna ska vara friliggande och byggrätten är i enlighet med gällande 

detaljplan där högst 10 procent av fastighetens area får bebyggas. 

Huvudbyggnaden får högst inrymma en bostad och en komplementbostad. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 meter. 

 

Gällande detaljplan för området är S265 från 1934. Detaljplanen anger 

bostadsändamål. Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000 kvm och högst 

1/10 av fastigheten får bebyggas med fristående byggnader. Fastigheten får 

bebyggas med en huvudbyggnad i två våningar. 

Samråd genomfördes under tiden den 25 april 2018 till den 31 maj 2018 och 

granskning under tiden den 19 september till den 17 oktober 2018. De 

inkomna synpunkterna har endast lett till ett fåtal mindre justeringar i 

planförslaget. Inga sakägare har under planprocessen kommit in med 

synpunkter. 

Enligt kommunledningskontorets bedömning kan planen inte antas leda till 

någon betydande miljöpåverkan. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-25. 

Yrkanden 

Kristin Eriksson (C) yrkar återremiss för omarbetning/komplettering så att 

delningen tydliggörs och gränsen mellan de nya fastigheterna slås fast.  

Isabella Hökmark (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 

Isabella Hökmark ställer proposition på Kristin Erikssons (C) 

återremissyrkande och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras 

idag.   

Sedan ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 

att nämnden bifaller det.   
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Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till detaljplan. 

2. Byggnadsnämnden beslutar att förslag till detaljplan inte kan antas leda 

till någon betydande miljöpåverkan, varför ingen miljöbedömning har 

gjorts.  

Reservationer 

Kristin Eriksson (C) och Jesper Isaksson (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Kristin Erikssons (C) yrkande.  

 

__________ 
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§ 104 BN 2018-001220 

  

Detaljplan för Norrängen 11 och 15. Beslut om 
planuppdrag 

Ärende 

Ägaren till fastigheterna Norrängen 11 och 15 har inkommit med en 

ansökan om planändring för att möjliggöra sammanläggning av 

fastigheterna samt bygga en förbindelse mellan huvudbyggnaderna.  

Kommunledningskontoret anser att fastigheterna och byggnaderna får en 

mer ändamålsenlig användning om de byggs ihop även ovan jord. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-02. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag 

att i en planprocess pröva möjligheten att sammanlägga fastigheterna 

Norrängen 11 och Norrängen 15. 

2. Byggnadsnämnden beslutar att ge plan- och exploateringschefen i 

uppdrag att träffa ett planavtal med fastighetsägaren.  

 

__________ 
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§ 105 BN 2018-000880 

  

Berget 3, Klockar malms väg 19. Ansökan om bygglov 
för bullerskärmar 

Ärende 

Ärendet avser ansökan om lov i efterhand för uppförande av bullerplank vid 

skola. Bullerplanket har en höjd på 4 meter och en längd på 86,6 meter. 

 

Av tjänsteutlåtandet, daterat 2018-10-23, framgår ärendets beslutsunderlag, 

avgift, lovets giltighetstid, de villkor som beslutet är förenat med, och 

upplysning om huruvida startbesked måste ges innan en åtgärd får påbörjas. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 §, 9 kap. 

31b §, 9 kap. 31c § och 10 kap. 23 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, att ge bygglov med mindre avvikelse och 

startbesked i efterhand för uppförande av bullerplank. 

 

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL 

samt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), 

PBF, påföra Tekniska kontoret i Danderyd, att betala en 

byggsanktionsavgift om 20 270 kronor. Avgiften ska betalas 

till Danderyds kommun inom två månader från det att 

beslutet delgetts den avgiftsskyldige.  

 

__________ 
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§ 106 BN 2018-001135 

 

Xx, Xx Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad 
av carport (med koppling till BN 2017-001029) 

Ärende 

Ärendet avser ansökan om bygglov och startbesked i efterhand för 

tillbyggnad av komplementbyggnad om 7 kvm. Ärendet omfattar även 

byggsanktionsavgift för att ha uppfört tillbyggnad av komplementbyggnad 

utan bygglov och startbesked. 

 

Av tjänsteutlåtandet, daterat 2018-10-29, framgår ärendets beslutsunderlag, 

avgift, lovets giltighetstid, de villkor som beslutet är förenat med, och 

upplysning om huruvida startbesked måste ges innan en åtgärd får påbörjas. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ge bygglov och startbesked i 

efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad. 

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 7 

§ plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att påföra Xx Xx och 

Xx Xx att betala en byggsanktionsavgift om X kronor. Avgiften ska 

betalas till Danderyds kommun inom två månader från det att beslutet 

delgetts de avgiftsskyldiga.  

__________ 

 
  

Vissa personuppgifter i detta 

protokoll publiceras inte på internet 

till följd av dataskyddsförordningen 

regler.  
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§ 107 BN 2018-001008 

Grendel 6, Skandiastigen 4. Anmälan för åtgärd som 
inte kräver bygglov – komplementbostadshus 

Ärende 

Startbesked för komplementbostadshus (attefallshus) nekas med hänvisning 

till 9 kap. 4d § PBL. Fastigheten är belägen inom ett bebyggelseområde som 

är att betrakta som särskilt kulturhistoriskt värdefullt, enligt 8 kap. 13 § 

PBL. Åtgärden är därmed inte bygglovsbefriad och förutsättningar för att ge 

startbesked saknas.  

 

Av tjänsteutlåtandet, daterat 2018-10-29, framgår ärendets beslutsunderlag, 

avgift och de villkor som beslutet är förenat med. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 4 d § plan- och bygglagen 

(2010:900) att neka startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus.  

 

__________  
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§ 108 BN 2018-000875 

Mörbyberget 1 och Danderyd 3:166, Mörbyhöjden 24 
Ansökan om bygglov för bullerskärmar 

Ärende 

Ärendet avser ansökan om lov i efterhand för uppförande av bullerplank vid 

skola. Bullerplanket har en varierande höjd mellan 3-6,6 meter och har en 

längd på 174 meter. 

 

Av tjänsteutlåtandet, daterat 2018-10-25, framgår ärendets beslutsunderlag, 

avgift, lovets giltighetstid, de villkor som beslutet är förenat med, och 

upplysning om huruvida startbesked måste ges innan en åtgärd får påbörjas. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 §, 9 kap. 31b §, 9 

kap. 31c § och 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ge 

bygglov med mindre avvikelse och startbesked i efterhand för 

uppförande av bullerplank. 

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9 kap. 2 

§ plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påföra Tekniska 

kontoret i Danderyd, att betala en byggsanktionsavgift om 40 154 

kronor. Avgiften ska betalas till Danderyds kommun inom två månader 

från det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige.  

__________ 
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§ 109 BN 2018-000958 

Xx, Xx, Stocksund. Ansökan om bygglov i efterhand 
för mur (med koppling till BN 2016-000787 och BN 
2017-000599) 

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret beviljade den 3 mars 2017 bygglov för 

tillbyggnad, murar samt marklov för markförändringar. Vid lägeskontroll 

konstaterades att stödmurar och markförändring som inte omfattas av 

bygglovet har genomförts. Ärendet avser ansökan om bygglov och marklov 

i efterhand för stödmurar och markförändring. Ärendet omfattar även 

byggsanktionsavgift för att ha uppfört stödmurar och markförändring utan 

bygg- och marklov. 

 

Av tjänsteutlåtandet, daterat 2018-11-07, framgår ärendets beslutsunderlag, 

avgift, lovets giltighetstid, de villkor som beslutet är förenat med, och 

upplysning om huruvida startbesked måste ges innan en åtgärd får påbörjas. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 § och 10 

kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ge 

bygglov och startbesked i efterhand för nybyggnad av mur. 

 

2. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 35 § och 10 

kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att ge 

marklov och startbesked i efterhand för markförändringar i 

enlighet med inlämnade ritningar och marksektioner. 

 

3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL 

samt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), 

PBF, att påföra Xx Xx och Xx Xx, ägarna till fastigheten Xx 

X, att betala en byggsanktionsavgift om X kronor. Avgiften 

ska betalas till Danderyds kommun inom två månader från 

det att beslutet delgetts de avgiftsskyldiga. 

 

__________ 

  

Vissa personuppgifter i detta 

protokoll publiceras inte på internet 

till följd av dataskyddsförordningen 

regler.  
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§ 110 BN 2018-001011 

Ängstorp 2, Gårdsvägen 2, Stocksund. Ansökan om 
rivningslov och bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt marklov för schaktning 

Ärende 

Ansökan avser rivning av enbostadshus samt lov om nybyggnad av 

enbostadshus och markschaktning. 

 

Av tjänsteutlåtandet, daterat 2018-10-31, framgår ärendets beslutsunderlag, 

avgift, lovets giltighetstid, de villkor som beslutet är förenat med, och 

upplysning om huruvida startbesked måste ges innan en åtgärd får påbörjas. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, att ge rivningslov för rivning av 

enbostadshus. 

 

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

bygglagen (2010:900), PBL, att ge bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus. 

 

3. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 35 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, att ge marklov för markschaktning. 

 

4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 

Tom Cidell, Ripvägen 3 A, 132 47 Saltsjö-Boo, som är certifierad med 

behörighet N. 

 

__________ 
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§ 111 BN 2018-001053 

  

Gymnasiet 1, Rinkebyvägen 4, Danderyd. 
Sanktionsavgift för bygglov i efterhand för ny mur, 
markförändring samt omplacering av byggnad 

Ärende 

Byggnadsnämnden beviljade den 4 juli 2018 tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av skola. Behovet av skollokaler bedömdes vara av stort allmänt 

intresse. Det pågår en diskussion om att hitta en permanent plats inom 

kommunen för skolan. Den aktuella platsen bedömdes som en tillfällig 

lokalisering av skollokaler. Byggnaderna har också tillfälliga karaktär.    

Vid inkommen lägeskontroll konstaterades att bygglovet inte hade följts vad 

gäller placering av byggnaden samt att en stödmur utan lov hade uppförts 

vid tomtgränsen mot norr. 

Med hänsyn till att ärendet var brådskande beslutade byggnadsnämndens 

ordförande att ge bygglov i efterhand för omplacering av byggnaden, 

markförändringar och ny mur i efterhand. Byggnadens storlek, höjd och 

utformning var oförändrad i förhållanden till det tidigare beviljade lovet. 

Bygglovsanktionsavgiften tas härmed för prövning. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-14. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51§ och 57 § plan- och 

bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 6 § 4p och 12 § 8p plan- och 

byggförordningen (2011:338) påföra byggherren Stiftelsen Borgen 2-British 

International School (BISS) att betala en byggsanktionsavgift på totalt 275 

958 kronor. Avgiften ska betalas till Danderyds kommun inom två månader 

från det att beslut har delgetts den avgiftsskyldige. 

Yrkanden 

Ordförande Isabella Hökmark (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 

beslut med ändringen att byggsanktionsavgiften nedsätts till hälften. 

Proposition 

Ordförande Isabella Hökmark (M) ställer proposition på sitt eget yrkande 

och finner att nämnden bifaller det.  
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Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § och 57 § plan- och 

bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 6 § 4p och 12 § 8p plan- och 

byggförordningen (2011:338) påföra byggherren Stiftelsen Borgen 2-British 

International School (BISS) att betala en byggsanktionsavgift på totalt 137 

979 kronor. Avgiften ska betalas till Danderyds kommun inom två månader 

från det att beslut har delgetts den avgiftsskyldige. 

__________ 
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§ 112 BN 2018-001106 

  

Djursholms slott 3, Banérvägen 6, Djursholm. 
Remissvar – Motion om en tillbyggnad av Djursholms 
slott, för att användas till kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Ärende 

Byggnadsnämnden har fått en motion om tillbyggnad av Djursholms slott på 

remiss. Svar ska inlämnas senast januari 2019. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-09. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Byggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnadskontorets 

yttrande enligt tjänsteutlåtande daterat 2018-11-09 med dnr BN 2018-

001106 som svar på remissen. 

Yrkanden 

Kristin Eriksson (C) yrkar följande tillägg till beslutsförslaget: 

Byggnadsnämnden avstyrker föreslagen tillbyggnad av Djursholms slott 

med hänvisning till förankringsbestämmelserna i PBL 8 kap. 13 §.  

Proposition 

Isabella Hökmark (M) ställer först proposition på förvaltningens förslag till 

beslut och finner att nämnden bifaller det. 

Sedan ställer hon proposition på Kristin Erikssons (C) tilläggsyrkande och 

finner att nämnden avslår det.  

Votering begärs. 

Votering och omröstningsresultat 

Följande voteringsordning godkänns: 

JA för avslag på Kristin Erikssons (C) tilläggsyrkande.  

NEJ för bifall till Kristin Erikssons (C) tilläggsyrkande. 

Följande JA-röster avges: 

Isabella Hökmark (M), Maarit Nordmark (L), Ingrid Erneman (M), Erik 

Hafström (M), Leif Ahrle (M), Richard Törnqvist af Ström (M), Eva 

Wretman (M), Margareta Sandell (L), Bernt Hofström (S).  

Följande NEJ-röster avges:  

Kristin Eriksson (C) och Jesper Isaksson (C).  
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Ordförande Isabella Hökmark (M) finner att byggnadsnämnden beslutar att 

avslå Kristin Erikssons (C) tilläggsyrkande med 9 JA-röster mot 2 NEJ-

röster.  

Beslut 

Byggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnadskontorets 

yttrande enligt tjänsteutlåtande daterat 2018-11-09 med dnr BN 2018-

001106 som svar på remissen. 

Reservationer 

Kristin Eriksson (C) och Jesper Isaksson (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Kristin Erikssons (C) tilläggsyrkande.  

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 113 BN 2018-001218 

  

Remissvar – Granskning av bygglovsprocessen 

Ärende 

De förtroendevalda revisorerna bedömde utifrån sin riskanalys att det är 

väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och 

beslutade därför om att ge PwC i uppdrag att genomföra en granskning 

kring bygglovsverksamheten. 

 

Kommunrevisorerna har översänt granskningsresultatet gällande granskning 

av kommunens bygglovsprocess till byggnadsnämnden med begäran om 

yttrande före den 1 dec 2018.  

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-01. 

Beslut 

Byggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnadskontorets 

yttrande enligt tjänsteutlåtande daterat 2018-11-01 med dnr BN 2018-

001218 som svar på remissen. 

__________ 

Expedieras: Kommunrevisorerna 
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§ 114 BN 2018-001005 

  

Danderyd 2:157. Remissvar – Begäran om samråd 
angående ledningsåtgärd – AB172194 

Ärende 

Sollentuna Energi och Miljö AB har hos lantmäterimyndigheten ansökt om 

ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar på fastigheten Danderyd 2:157. 

 

Lantmäterimyndigheten har begärt samråd med byggnadsnämnden om 

rubricerad åtgärd med beaktande av de allmänna lämplighets- och 

planvillkoren i 3 kap. 1-3 §§ fastighetsbildningslagen.  

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillstyrker åtgärden. 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-04. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att meddela lantmäterimyndigheten att nämnden 

tillstyrker ledningsrätten samt ger dispens i efterhand från 

strandskyddsbestämmelserna för anläggande av ledningar under mark. 

 

__________ 

Expedieras: Lantmäterimyndigheten 
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§ 115 BN 2018-001165 

  

Kvartalsrapport september med prognos 2018 

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar 

upprättat förslag till kvartalsrapport september och prognos 2018. 

 

Byggnadsnämndens resultat för perioden är en positiv avvikelse på 2,1 

mnkr, vilket beror på ökade intäkter med anledning av högre inströmning av 

ärenden samt lägre personalkostnader på grund av vakanser och 

tjänstledigheter som inte kunnat bemannas under perioden. Prognosen har 

förbättrats något jämfört med i delårsrapporten, prognosen är en positiv 

avvikelse på 0,7 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgår till 2,3 mnkr 

och årets prognos är 2,1 mnkr. 

 

Nämnden arbetar ständigt med att genomföra förbättringar för att få en 

effektivare vardag och öka tillgängligheten för medborgarna. 

Detta märks genom att kontoret påbörjat arbetet med att införa e-tjänster. 

Ytterligare ett stort projekt som startat är att digitalisera äldre bygglov för 

att enkelt kunna lämna ut allmänna handlingar och med det utveckla 

samarbetet mot kontaktcenter. 

 

Måluppfyllnaden kopplat till servicenivå och prestationer har varit lägre än 

förra året. Orsakerna bedöms vara att nämnden inte har lyckats fylla 

vakanser samt att ytterligare förstärkning krävs på bygglovssidan för att 

avlasta bygglovschef från handläggning och stärka upp med administrativ 

personal. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-15. 

Beslut 

1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till kvartalsrapport 

september och prognos 2018. 

 

2. Byggnadsnämnden beslutar att överlämna kvartalsrapport september och 

prognos 2018 till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 116 BN 2018-001205 

  

Sammanträdestider för 2019 

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har sammanställt förslag till 

sammanträdesdagar för år 2019. Förslaget är anpassat efter kommunens 

ekonomiska rapporteringsprocess, kommunala sammanträden, helger och 

skollov. Kallelse skickas senast fem dagar före varje nämndsammanträde i 

enlighet med byggnadsnämndens reglemente.  
 

Byggnadsnämndens 

beredningsutskott 

Onsdagar kl. 9.00 

Byggnadsnämndens 

Onsdagar kl. 18.00 

30 jan 6 feb 

6 mars 13 mars 

3 april 10 april 

29 april (mån) 8 maj 

3 juni (mån) 12 juni 

21 aug 28 aug 

18 sep 25 sep 

16 okt 23 okt 

4 dec 11 dec 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-29. 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till 

sammanträdestider för 2019 enligt tjänsteutlåtande daterat 2018-10-29 med 

dnr 2018-001209.  

 

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 117 BN 2018-000066 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärende 

För byggnadsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 8/2018. 
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§ 118 BN 2018-000067 

Anmälningsärenden 

Ärende 

För byggnadsnämndens kännedom anmäls miljö- och 

stadsbyggnadskontorets anmälningsprotokoll 8/2018. 
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§ 119  

 

Information 

Plan- och exploateringschef David Grind informerar om pågående 

stadsbyggnadsprojekt.  

__________ 
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§ 120  

 

Övrigt 

Ärende 

Tord Håkansson (C) ställer en fråga om det finns bygglov för skylt som 

sitter vid gamla nämndhuset. Stadsarkitekt Jamal Esfahani svarar att detta 

företag återkommande sätter upp skylt, men att den alltid sitter uppe under 

så kort tid att bygglovsavdelningen inte hinner agera. Företaget tar alltid 

bort skylten vid påpekande från förvaltningen utan att ansöka om lov. 

Stadsarkitekten ska kontakta företaget ånyo.  

__________ 

 


