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ÖSTERÅKERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2006-05-23

Sida

1-q

§ 285
RYDBOHOLM 2:1, BLOV 2006-00605.
W asatornet AB,
Rydboholms gård, 184 94 ÅKERSBERGA.
Uppförande av mastskjul, anläggande av parkering samt anläggande av miljöstation
Föreslaget mastskjul har 85 m2 byggnadsarea.
Föreslagen parkering har arean 1200 m2•
Föreslagen miljöstation är delvis inhägnad med plank.
Förutsättningar
För området gäller detaljplan.
Bygganmälan har gjorts.
Beredning och motivering
Åtgärden strider mot detaljplanen i fråga om att parkering och mastskjul placeras inom
grönområde.
stadsarkitektkontoret kommer att fA i uppdrag att ändra detaljplanen for området.
De åtgärder för vilka lov sökts bedöms inte utgöra större undantag från gällande
detaljplan än att lov .b ör medges.
Yttrande föreligger från miljö och hälsoskyddskontoret med tillstyrkan.

BESLUf
Byggnadsnämnden beslutar
att

medge avvikelse från detaljplanen,

att

lämna bygglov.

Avgifter för bandläggning m m
Avgift utgår med 11 160 kronor enligt fastställd taxa.
Faktura sänds ut separat.
Upplysningar

Byggsamråd krävs ej.
Forts

f

Utdragsbestyrkande

l

n
~·

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Byggnadsnämn~\~

0

§355

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL

Sida

2007-08-28

.

~

RYDBOHOLM 2:1, SÅBYVIKENS MARINA, BLOV 2007-00894.
Wasatomet AB,
, Rydboholms Gård, 184 94 Akersberga.
Uppilirande av hamnkontor
Föreslagen byggnad har 142 m1 byggnads- och bruttoarea.
Förutsättningar
På fastigheten finns i denna del en marina.
För området gäller detaljplan.
För närvarande pågår planarbete ilir att omarbeta detaljplanen.
Bygganmälan har gjorts.
Beredning och motivering
Byggnaden har ilireslagits placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.
Åtgärden bedöms följa planens syfte varllir bygglov bör medges.
Yttrande föreligger från miljö- och hälsoskyddskontoret med tillstyrkan.
BESLUT

Byggnadsnämnden beslutar
att

medge avvikelse från detaljplanen.

att

lämna bygglov.

Avgifter ftSr handläggning m m
Avgift utgår med 18 360 kronor enligt fastställd taxa.
Avgiftspecifikation bifogas detta beslut.
Faktura sll.nds ut separat.
Upplysningar

Kvalitetsansvarig med kompetensbevis skall anmälas av byggherren ilire byggsamrådet
Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till senast vid byggsamrådet

Forts.

Utdragsbestyrkande

l

ÖSTERÅKERS KOMMUN

l

DELEGATIONSPROTOKOLL

Byggnadsnamnden
§B 2007-00419
RYDBOHOLM2:1, BLOV 2007-01462.

Wasatornet AB,
Uppförande av pumphus

, Rydboholms Gård, 184 94 Åkersberga.

Föreslagen byggnad har lO m2 byggnads- och bruttoarea.
Fömtsättningar
På fastigheten flnns i denna del en marina.
För området gäller detaljplan.
För närvarande pågår planarbete fdr att omarbeta detaljplanen.
Bygganmälan har gjorts.
Beredning och motivering
Byggnaden har föreslagits placerad på mark som enligt detaljplanen inte fär bebyggas.
Åtgärden bedöms llilja planens syfte varför bygglov bör medges.

BESLUT
Undertecknad beslutar med stöd av delegation
att

medge avvikelse från detaljplanen,

att

lämna bygglov.

Avgifter för handläggning m m
Avgift utgår med 3 240 kronor enligt fastställd taxa.
Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut.
Faktura sänds ut separat.
Upplysningar
Anmälan skall göras till byggnadsnämnden när arbetena påbörjas och slutf<>rts.
Byggnadsnämndens handläggare är bygglovarkitekt Maria Ulvsgärd.

Forts.
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

DELEGATIONSPROTOKOLL

Byggnadsn~den

2009-07-03

l

CAdiO!:/
§ B 2009-00370

RYDBOHOLM 2:1. SÄBYVIKENS MARINA, BLOV 2009-00802.
Wasatornet AB,
Rydboholms Gård, 184 94 Åkersberga.
Uppfbrande av teknikbod och rivning av hamnkontor
Föreslagen nybyggnad har 22 ml byggnads- och bruttoarea.
Befmtligt hamnkontor rivs tbr att llm.na plats till nybyggnad.

l

Förutslittningar

På fastigheten finns en hamnan!Aggning.
För området gäller detaljplan.

)

Bygganmälan har gjorts.
BESLUT
Undertecknad beslutar med stöd av delegation
att

läJrina byggJov.

att

lämna rivningslov.

Avgifter @r handläggning m m
Avgift utgår med 2 520 kronor enligt fastställd taxa.

)

Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.
Upplysningar

Byggsamrdd krävs ej.

)
Anmälan skall göras till byggnadsnämnden när arbetena påbörjas och slutförts.
Byggnadsnämndens handläggare är bygglovarkitekt
Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från dagen f<Sr beslutet om lov.

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av
beslutet (se bilaga, »Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut'').

Forts.

