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Delgivningar, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden den 13 mars 2018

Om ni önskar se handling från delgivningslistan, vänligen maila nämndsekreteraren john.hammar@varmdo.se
Datum

Typ

Myndighet

Ärende

Beslut

2017-12-12

Beslut

Länsstyrelsen

LST avskriver ärendet från
vidare handläggning

2018-01-24

Delbeslut

Länsstyrelsen

2018-01-24

Beslut

Länsstyrelsen

2018-01-24

Beslut

Länsstyrelsen

2018-01-25

Delbeslut

Länsstyrelsen

2018-01-29

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-06

Dom

Mark- och
miljödomstolen

Överklagande av beslut om slutbevis avseende
avloppsanläggning på Överby 162.1. Länsstyrelsen
finner att ändamålet med överklagandet förfallit.
Nämnden beslutade den 3/1-18 genom delegation att
medge strandskyddsdispens för anläggande av väg på
fastigheten Stavsnäs 1:363.
Nämnden beslutade den 6/12-17 genom delegation att
bevilja bygglov på fastigheten Södersunda 1:81.
Beslutet har överklagats till LST av ägaren till
fastigheten Södersunda 1:73. LSTs beslut har därefter
överklagats till mark- och miljödomstolen.
Den 30/11-17 avslutade nämnden genom delegation ett
ärende om klagomål på åtgärder inom strandskyddat
område på fastigheten Södersunda 1:81. Detta beslut
överklagades till LST av ägaren av Södersunda 1:73.
Den 10/11-17 gav nämnden genom delegation tillstånd
att anordna en avloppsanläggning på fastigheten
Malma 15:22. Detta beslut överklagades till LST och
det begärdes även att nämndens beslut skulle
inhiberas.
Den 13/10-15 beslutade nämnden att förelägga BRF
Mariagatan i Gustavsberg att återställa fasaden på
fastigheten Ösby 1:63. Föreningen överklagade
beslutet till LST.
Nämnden beslutade den 20/6-17 att bevilja bygglov för
uppförande av mobilmast och två teknikbodar på

Nämnd- el.
delegationsbeslut
Delegation

LST beslutar att pröva
nämndens beslut.

Delegation

LST avslår överklagandet

Delegation

LST avvisar överklagandet

Delegation

LST avvisar yrkande om
inhibition

Delegation

LST avslår överklagandet.

Nämnd

MMD avslår
överklagandet

Nämnd
1

2018-02-26

2018-02-06

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-07

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-02-09

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-12

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-19

Beslut

Länsstyrelsen

fastigheten Skärmarö 1:8. Detta beslut överklagades
till länsstyrelsen som dels avvisade klagandes yrkande
samt avslog överklagandet i övrigt. Klagande
överklagade detta beslut till MMD.
Den 10/10-17 avslog nämnden en ansökan om
förhandsbesked i fråga om möjligheten att få bygglov
för uppförande av fritidshus oh komplementbyggnad
på fastigheten Djurö 4:234. Fastighetsägaren
överklagade nämndens beslut till LST.
Den 29/11-13 fick nämnden in ett klagomål över
fasadändring på fastigheten Gustavsberg 1:460. Den
25/3-14 beviljade nämnden ett bygglov i efterhand och
den 17/5-16 beslutade nämnden att inte vidta åtgärder
med anledning av klagomålet. Det sistnämnda beslutet
överklagades av en granne till länsstyrelsen som
avslog deras överklagan den 27/11-17. Grannen
överklagade därefter beslutet till MMD.
Den 22/11-12 beviljade nämnden ett bygglov för
tillbyggnad på fastigheten Eknö 1:460. Detta beslut
överklagades upp till Mark- miljööverdomstolen som
den 16/8-16, genom dom, undanröjde
underinstansernas beslut.
Den 31/10-17 beviljade nämnden ett nytt bygglov för
tillbyggnad på fastigheten, ett beslut som överklagats
till länsstyrelsen.
Den 6/10-16 beslutade nämnden genom
delegationsbeslut att avsluta klagomålsärende
avseende bygglovsfri komplementbyggnad på
fastigheten Östra Ekedal 1:116. Detta beslut
överklagades av ägarna till en av grannfastigheterna.
Den 14/4-16 beslutade nämnden at medge dispens från
bestämmelserna om strandskydd för uppförande av ny

LST avslår överklagandet

Nämnd

MMD avslår
överklagandena

Nämnd

LST upphäver det
överklagade beslutet och
återförvisar det till BMHN
i Värmdö kommun för
fortsatt handläggning

Delegation

LST avslår överklagandet.

Delegation

LST upphäver BMHNs
beslut att medge

Delegation
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2018-02-26
komplementbyggnad och en trappa på fastigheten
Långstrandsudd 1:41. Sökanden har meddelat
länsstyrelsen att hon begär att aktuell ansökan om
dispens upphävs.

strandskyddsdispens.
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