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Kallelse till bygglovs- och tillsynsnämnden
Tid

Plats

den 4 maj 2021, klockan 14:00
Digitalt från rummet Vattenfallet

Ärenden

Diarienummer

Upprop
1

Val av justerare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av jäv

INFORMATIONSÄRENDEN
4

Information om lämnade synpunkter gällande
förslag om ny lagstiftning kring seriebyggda hus
Föredragande: Morgan Randall Svahn,
bygglovschef
10 minuter

BTN-2021/62.134

5

Information om samverkan med
socialförvaltningen utifrån slutsatser i rapporten
om bostadsanpassningens organisering
Föredragande: Agnetha Sjödin, enhetschef på
bygglovsavdelningen
10 minuter

BTN-2021/62.134
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6

Information om resultat av årets NKIundersökning för bygglovs- och
miljötillsynsverksamhet
Föredragande: Agneta Tarandi, enhetschef på
bygglovsavdelningen och Staffan Stafström,
miljöchef
10 minuter

BTN-2021/62.134

7

Information om kartläggning av verksamheter
som säljer vattenpipa för rökning på stället i
Huddinge kommun
Föredragande: Alf Klingvall Axlev,
tillsynssamordnare på miljötillsynsavdelningen
15 minuter

BTN-2021/48.703

8

Information om metadataportalen, ett stöd och
verktyg vid lansering av öppna data
Föredragande: Josefien Delrue, GISsamordnare på enheten för Geodata
15 minuter

BTN-2021/62.134

9

Information om nuläge SGD - Södertörns
geodatasamverkan
Föredragande: Eva Anderling, lantmäterichef
10 minuter

BTN-2021/62.134

EKONOMI- OCH ADMINISTRATIVA
ÄRENDEN
10

Revidering av delegationsordning för bygglovsoch tillsynsnämnden
Uppdaterat tjänsteutlåtande
AU: Enligt förslag

BTN-2021/167.804

11

Delårsrapport per 31 mars 2021 för bygglovsoch tillsynsnämnden
AU: Enligt förslag

BTN-2021/57.182
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REMISSER
12

Hemställan från SRV angående förslag till
Avfallsplan 2021-2030 samt föreskrifter – svar
på remiss
AU: Enligt förslag

BTN-2021/72.804

13

Promemoria ”Ett förbättrat genomförande av
MKB-direktivet” – svar på remiss
AU: Enligt förslag

BTN-2021/150.109

MILJÖTILLSYNSÄRENDEN
14

SJÖÄNGEN 2:2 - Ansökan om tillstånd inom
Drevvikens naturreservat för befintlig
bastubyggnad
Uppdaterat tjänsteutlåtande, uppdaterat
ordförandeförslag kommer på måndag
AU: Utan eget ställningstagande

BTN-2021/158.826

BYGGLOVSÄRENDEN - NÄMND
15

RÄVSKINNET 6 - Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, komplementbyggnad och murar
samt rivningslov för komplementbyggnad och
marklov för ändrad marknivå
Uppdaterat tjänsteutlåtande
AU: Ärendet hänskjuts till nämnd

BTN-2021/169.331

16

SPARVEN 13 - Bygglov för fasadändring av
enbostadshus och garage genom uppsättning av
solpaneler
AU: Ärendet hänskjuts till nämnd

BTN-2021/140.331

17

BETONGBLANDAREN 2 - Bygglov för
nybyggnad av förråd
Ordförandeförslag kommer på måndag
AU: Ärendet hänskjuts till nämnd

BTN-2021/133.331
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18

ASTEORIDEN 1 - Bygglov för tillbyggnad av
industri- och verkstadsbyggnad, nybyggnad av
komplementbyggnad samt rivningslov för
elcentral
Uppdaterat ordförandeförslag kommer på
måndag
AU: Utan eget ställningstagande

BTN-2021/89.331

19

HÖGMORA 3:75 - Anmälan om olovlig
komplementbyggnad
AU: Enligt förslag

BTN-2021/160.331

20

HÖGMORA 3:85 och HÖGMORA 3:86 Anmälan om olovlig komplementbyggnad
AU: Utan eget ställningstagande

BTN-2021/161.331

21

BUNTMAKAREN 30 - Byggsanktionsavgift
och vite
AU: Enligt förslag

BTN-2021/107.331

22

KIRURGEN 8 - Anmälan om brister på hiss
AU: Enligt förslag

BTN-2021/170.331

DELGIVNINGAR OCH
DELEGATIONSBESLUT
23

Delgivningar till bygglovs- och
tillsynsnämndens möte den 4 maj 2021
Uppdaterat tjänsteutlåtande och bilaga
AU: Utan eget ställningstagande

BTN-2021/5.111

24

Delegationsbeslut till bygglovs- och
tillsynsnämndens möte den 4 maj 2021
AU: Enligt förslag

BTN-2021/9.111
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FÖRVALTNINGSCHEFENS
INFORMATION
25

Förvaltningschefens information

ÖVRIGT
26

Övrigt

Huddinge den 30 april 2021
Love Bergström (M)
Ordförande
Ewa-Marie Ås
Sekreterare
Inför och under mötet:
- Mötet sker digitalt och nämndsekreteraren skickar en länk via Microsoft teams.
- Som förtroendevald är det viktigt att du har kameran påslagen när du loggar in i mötet – för att vid
uppropet enkelt kunna säkerställa att alla syns och hörs/hör och ser. Kameran ska vara påslagen
under hela mötet.
- Det är viktigt att du ha din mikrofon avstängd när du inte har ordet (detta för att förbättra
ljudkvaliteten för alla medverkande).
- Om du inte kan se de presentationer som delas via Teams rekommenderas det att du loggar ut för
att sedan logga in igen.
- Skriv i möteschatten om du har tekniska frågor/påpekanden etc. Den bevakas av tjänsteperson under
hela sammanträdet.
- Du kan även använda dig av ”handuppräckning” när du vill framföra något under mötet.
- De av er som läser handlingar samtidigt som ni behöver synas i kameran rekommenderas att
använda 2 enheter. Exempelvis padda och dator/telefon.
- Det finns möjlighet till förmöten från kl 13.00.
Koalitionen – Love Bergström kallar via länk, Oppositionen – Britt Björneke kallar via länk
- Eventuellt förhinder anmäls till Ewa-Marie Ås på e-post ewa-marie.as@huddinge.se eller
telefon 08-535 36 419

