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Datum

Typ

Myndighet

Ärende

Beslut

2017-08-28

Länsstyrelsen

Beslut

Nämnden beslutade som positivt förhandsbesked
gällande fastigheten Alsvik 1:122 att bygglov kan
påräknas med följande villkor. Ägare till
grannfastighet har överklagat beslutet.

2017-08-29 Länsstyrelsen

Delbeslut

2017-08-30

Beslut

Nämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Hemmesta 27:1. Beslutet
har överklagats av flera ägare till grannfastigheter.
Yrkande har även framställts om inhibition.
Länsstyrelsen prövar här inhibitionsyrkandet separat.
Nämnden medgav strandskyddsdispens för ersättande
av befintlig huvudbyggnad med en ny huvudbyggnad
på fastigheten Norrnäs 1:117. Dispensen avser en
huvudbyggnad om 185 kvm byggnadsarea i syfte att
ersätta en befintlig huvudbyggnad om 24 kvm BYA.
Länsstyrelsen beslutade att pröva nämndens beslut.

Länsstyrelsen ändrar
beslutet endast på så sätt at
förhandsbesked meddelas
enligt situationsplan i
bilaga 1 till beslutet.
Överklagandet avslås i
övrigt.
Länsstyrelsen avslår
yrkandet om inhibition.

2017-09-21
2017-08-31

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Beslut

Fastighetsägaren har överklagat länsstyrelsens beslut.
Nämnden beslutade att ge fastighetsägaren av Norrnäs
1:115 tillstånd att anlägga ett reningsverk. Beslutet
förenades med flera villkor, där punkt 6 gällde
föreläggande om när anläggningen senast skulle
färdigställas. Fastighetsägaren har överklagat
nämndens beslut och yrkar att Länsstyrelsen gör en

Nämnd- el.
delegationsbeslut
Delegation

Delegation

Länsstyrelsen upphäver
Nämnd
nämndens beslut att medge 2015-09-01
strandskyddsdispens för
ersättande av
huvudbyggnad.

Länsstyrelsen upphäver
villkoret gällande datumet
för färdigställande (villkor
6.)

Delegation

1

2017-09-25

2017-08-31

Beslut

Länsstyrelsen

2017-08-31

Beslut

Länsstyrelsen

2017-09-06

Beslut

Länsstyrelsen

2017-09-11

Beslut

Länsstyrelsen

rimlighetsbedömning samt att han får dispens i
ärendet. Länsstyrelsen bedömer att det beviljade
tillståndet inte an prövas, men kan däremot pröva
villkor 6.
Nämnden beslutade att bl.a. avslå en ansökan om
strandskyddsdispens för en tillbyggnad av
huvudbyggnad inom fastigheten Eknö 1:363. Som
grund för beslutet anfördes bl.al att den sökta åtgärden
kommer att privatisera området mer än tidigare och att
den tidigare begränsade hemfridszonen kommer att
utökas. Sökanden har överklagat beslutet.
Nämnden beslutade att bl.a. avslå en ansökan om
bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom fastigheten
Eknö 1:363. Som grund för beslutet anfördes bl.al att
den sökta åtgärden kommer att privatisera området mer
än tidigare och att den tidigare begränsade
hemfridszonen kommer att utökas. Sökanden har
överklagat beslutet.
Nämnden beslutade att meddela förhandsbesked för
bygglov för uppförande av två enbostadshus på
fastigheten Djurö 4:84. Fastighetsägare till flera
grannfastigheter har överklagat nämndens beslut.

Nämnden beslutade bl.al att bevilja marklov på
fastigheterna Skälsmara 2:42 och Skälsmara 2:137.
Ansökan avser marklov med startbesked för
trädfällning av fyra tallar över infartsväg. Ägare till
flera grannfastigheter har överklagat beslutet.

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Nämnd
2017-04-25

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Nämnd
2017-04-25

Länsstyrelsen upphäver
nämndens beslut och visar
ärendet åter till nämnden
för fortsatt handläggning,
gällande bl.a. mark- och
vattenresurser.
Länsstyrelsen upphäver
det överklagade beslutet
och visar ärendet åter till
nämnden för
handläggning.

Nämnd
2017-05-23

Delegation

2

2017-09-25
2017-08-30

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2017-08-31

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2017-09-07

Dom

Mark- och
miljödomstolen

201-09-14

Dom

Mark- och
miljödomstolen

Nämnden beslutade bland annat att medge
strandskyddsdispens i efterhand för två uppförda
förrådsbodar med trädäck på fastigheten Söderby
1:65. Länsstyrelsen beslutade att pröva nämndens
beslut och upphävde sedan nämndens beslut avseende
de två uppförda förrådsbodarna med trädäck.
Fastighetsägarna har nu överklagat.
Nämnden beslutade bland annat att förbjuda
användningen av en hiss på fastigheten Gustavsberg
1:271. Beslutet förenades med vite. Nämnden har
yrkat att bolaget ska förpliktas att betala vite då
bolaget inte efterföljt en av punkterna i föreläggandet,
gällande besiktningsprotokoll.
Nämnden beslutade att inte ingripa mot åtgärd på
fastigheten Vårholma 1:68 och att avsluta ärendet
utan vidare åtgärd. Anmälarna, för en
tomtägarförenings räkning, överklagade beslutet till
Länsstyrelsen som avvisade deras överklagande på
grund av bristande talerätt. Tomtägarföreningen har nu
överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att MMD
ska undanröja beslutet och visa målet åter till
länsstyrelsen för prövning i sak.
Nämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad
av enbostadshus på fastigheten Södernäs 1:87.
Beslutet överklagades av ägare till en grannfastighet.
Länsstyrelsen avslog överklagandet.

MMD ändrar
Delegation
länsstyrelsens beslut och
fastställer nämndens beslut

MMD avslår ansökan om
utdömande av vite.

Delegation

MMD avvisar
överklagandet.

Delegation

MMD avslår
överklagandet.

Delegation

3

