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Datum

Typ

Myndighet

Ärende

Beslut

2018-02-23

Beslut

Länsstyrelsen

Stockholms skärgårdsnät AB inkom den 22 april 2017
med en anmälan om vattenverksamhet gällande
nedläggning av kabel på fastigheten Sundby 7:1,
Sundby 7:520 m.fl. fastigheter i Haninge och
Värmdö kommun.
Länsstyrelsen fattade den 13 december 2017 beslut i
ovanstående ärende. Detta beslut överklagades till, och
upphävdes, av mark- och miljödomstolen som
återförvisade det till Länsstyrelsen.

2018-02-19

Dom

Mark- och
miljööverdomstolen

2017-06-20 beviljade nämnden bygglov för en
telemast och två teknikbodar på fastigheten Skärmarö
1:8. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som
2017-10-31 avvisade klagandes yrkande samt avslog
överklagandet i övrigt. Klaganden överklagade till
mark- och miljödomstolen som 2018-02-06 avslog
överklagandet.

Länsstyrelsen beslutar att
de anmälda
vattenverksamheterna på
fastigheterna Sundby 7:1,
Sundby 7:520 m.fl.
huvudsakligen kan
genomföras så som
redovisats i
anmälningshandlingarna
och tillhörande
kompletteringar.
Mark- och
miljööverdomstolen ger
inte prövningstillstånd.
Mark- och
miljödomstolens
avgörande står fast.

2018-02-21

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-22

Beslut

Länsstyrelsen

2016-07-01 beslutade nämnden att ta ut en fast avgift
på 4200kr för tillsyn av avloppsanläggning på
fastigheten Värmdövik 18:5. Klagande yrkar att
beslutet om tillsynsavgift ska upphävas och att ingen
avgift ska tas ut.
2017-11-11 beviljade nämnden bygglov, rivningslov
och marklov på fastigheten Strömma 1:39. Beslutet

Nämnd- el.
delegationsbeslut
Delegation

Nämnd
2017-06-20

Länsstyrelsen avslår
överklagandet

Delegation

Länsstyrelsen avisar
överklagandena

Delegation
1

2018-04-09
överklagades till LST.
2018-02-22

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-22

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-23

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-28

Beslut

Länsstyrelsen

2018-02-28

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-02

Delbeslut

Länsstyrelsen

2017-11-14 beviljade nämnden bygglov, rivningslov
och marklov på fastigheten Strömma 1:208. Beslutet
överklagades till LST.
2017-11-03 beviljade nämnden bygglov, rivningslov
och marklov på fastigheten Strömma 1:319. Beslutet
överklagades till LST.

Länsstyrelsen avvisar
överklagandet

Delegation

Länsstyrelsen avvisar
överklagandet

Delegation

2015-12-15 beslutade nämnden att ta ut en fast avgift
på 4200kr för tillsyn av avloppsanläggning på
fastigheten Högbena 2:3. Klagande yrkar att beslutet
om tillsynsavgift ska upphävas och att ingen avgift ska
tas ut.
2017-10-10 beslutade nämnden att avslå ansökan om
bygglov på fastigheten Skärmarö 1:42. LST menar att
åtgärden inte är bygglovspliktig och att beslutet borde
avsett huruvida åtgärden är förenlig med PBL.

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Delegation

Länsstyrelsen upphäver
nämndens beslut och
återförvisar ärendet till
nämnden för fortsatt
handläggning.
Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Nämnd
2017-10-10

2015-12-18 beslutade nämnden att ta ut en fast avgift
på 4200kr för tillsyn av avloppsanläggning på
fastigheten Bodatorp 2:73. Klagande yrkar att beslutet
om tillsynsavgift ska upphävas och att ingen avgift ska
tas ut.
2018-02-06 beslutade nämnden att medge
Länsstyrelsen beslutar om
strandskyddsdispens för uppförande av
överprövning.
komplementbyggnad och tillbyggnad på fastigheten
Möja-Långvik 1:124. Länsstyrelsen kommer
överpröva de delar som avser strandskyddsdispens för
uppförande av komplementbyggnad/gästhus och
beslutet om tomtplatsavgränsning.

Delegation

Delegation

2

2018-04-09
2018-03-05

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-05

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-06

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-06

Beslut

Vård- och
omsorgsnämnden

2018-03-07

Delbeslut

Länsstyrelsen

2018-03-09

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-09

Beslut

Länsstyrelsen

2018-01-03 beslutade nämnden att medge
strandskyddsdispens för anläggande av väg på
fastigheten Stavsnäs 1:363. Då Länsstyrelsen
upphäver beslutet på sökandens begäran och därför
prövas inte sakfrågorna i ärendet.
2017-10-10 beviljade nämnden bygglov för
nybyggnad av en komplementbyggnad/garage på
fastigheten Norra Lagnö 1:314. Bygglovet
överklagades av en granne.
2017-11-14 avslog nämnden en ansökan om bygglov
för nybyggnation av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten Stavsnäs 1:928
med motiveringen att det inte anses utgöra en liten
avvikelse från detaljplanen.
Vård- och omsorgsnämnden har meddelat BMHN att
de har åtgärdat samtliga punkter och inkommit med
uppgifter enligt föreläggandena BMHN 5426 och
BMHN 5608.
2018-02-06 beslutade nämnden att medge
strandskyddsdispens för en ny bastu, en ny
huvudbyggnad och en ny komplementbyggnad på
fastigheten Djurö 4:324. LST bedömer att det finns
skäl att anta att det inte finns förutsättningar för
dispens. LST kommer främst pröva hur åtgärderna
påverkar den allemansrättsliga tillgängligheten.
2016-03-15 beslutade nämnden om ett föreläggande att
ta bort en olovligt uppförd gärdsgård på fastigheten
Fågelbro 1:14. Beslutet överklagades till LST
2017-12-12 beslutade nämnden at inte lämna
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på
fastigheten Södermöja 1:130. Beslutet överklagades
till LST av sökande men LST delar nämndens

Länsstyrelsen upphäver
nämndens beslut på
sökandes begäran.

Delegation

Länsstyrelsen avslår
överklagandet

Nämnd
2017-10-10

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Nämnd
2017-11-14

VON godkänner åtgärder
och svar till BMHN

Länsstyrelsen beslutar att
pröva nämndens beslut.

Nämnd
2018-02-06

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Delegation

Länsstyrelsen avslår
överklagandet

Nämnd
2017-12-1
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2018-04-09
bedömning.
2018-03-12

Delbeslut

Länsstyrelsen

2018-03-13

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-15

Underrättelse

Åklagarmyndigheten

2018-03-16

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-16

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-16

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-03-19

Beslut

Mark- och

2018-02-19 beslutade nämnden att medge en
strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga på
fastigheten Hässelmara 1:280. I det aktuella ärendet
bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl att anta att det
inte finns förutsättningar för dispens. Prövningen
kommer i första hand att omfatta hur åtgärden
påverkar livsvillkoren för djur- och växtlivet i vatten.
Vattenfall AB får tillstånd att utöka verksamheten inom
Ekobackens värmeverk på fastigheten Gustavsberg
1:435. Tillståndet gäller för installation av ytterligare
fastbränslepannor.
2018-03-03 skickade nämnden en anmälan om
misstänkt miljöbrott på fastigheten Brunn 1:507 till
Polismyndigheten.
2015-12-16 beslutade nämnden att avsluta ett
klagomålsärende på fastigheten Torsby 1:106 samt ta
ut en avgift om 6300kr för handläggningen. Beslutet
överklagades till Länsstyrelsen.
2016-01-22 beslutade nämnden att avsluta ett
klagomålsärende på fastigheten Torsby 1:106 samt ta
ut en avgift om 7350kr för handläggningen. Beslutet
överklagades till Länsstyrelsen.
En anmälan om ändrad verksamhet på fastigheten
Torsby 1:342 lämnades in till Bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Nämnden beslutade den 18 maj
2017 att avsluta ärendet utan åtgärd. Beslutet
överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län som
den 26 januari 2018 avvisade överklagandet. Beslutet
överklagades till mark- och miljödomstolen.
2017-02-10 beslutade nämnden att ge positivt

Länsstyrelsen beslutar att
pröva nämndens beslut.

Delegation

Länsstyrelsen beviljar
Vattenfall AB tillstånd

Endast för
kännedom

Förundersökning inleds

Delegation

Länsstyrelsen avslår
överklagandet

Delegation

Länsstyrelsen avslår
överklagandet

Delegation

Mark- och miljödomstolen
avslår överklagandet.

Delegation

Mark- och

Delegation
4

2018-04-09
miljööverdomstolen

2018-03-19

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-19

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-21

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-03-21

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-03-22

Information

Länsstyrelsen

förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på
fastigheten Skenora 1:116. Detta beslut överklagades
till Länsstyrelsen som 2017-06-20 avslog
överklagandet. LSTs beslut överklagades därefter till
Mark- och miljödomstolen som 2017-12-19 upphävde
underinstansernas beslut och avslog ansökan om
förhandsbesked. Denna dom överklagades till markoch miljööverdomstolen som kommit fram till att det
saknas skäl att ge prövningstillstånd.
2017-11-14 beslutade nämnden att avslå ansökan om
bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten Ösby 1:191 då nämnden menade att
åtgärden avvek från detaljplanen.
2017-09-28 beviljade nämnden bygglov på fastigheten
Djurö 1:99. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen
som anser att det saknas skäl att frångå Boverkets
riktvärden för skyddsavstånd till avloppsreningsverk
på den aktuella platsen.
2017-12-06 beviljade nämnden bygglov på fastigheten
Södersunda 1:81. Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som 2018-01-24 avslog överklagandet.
Detta beslut överklagades i sin tur till mark- och
miljödomstolen
2017-11-30 beslutade nämnden att avsluta ett ärende
om klagomål avseende byggnation inom strandskyddat
område på fastigheten Södersunda 1:81. Beslutet
överklagades till Länsstyrelsen som 2018-01-24
avisade överklagandet. Detta beslut överklagades i sin
tur till mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen meddelar att deras beslut 2018-02-12
angående fastigheten Östra Ekedal 1:116 har
överklagats. Detta avser nämndens beslut 2016-10-06

miljööverdomstolen ger
inte prövningstillstånd.
Mark- och
miljödomstolens
avgörande står därför fast.

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Nämnd
2017-11-14

Länsstyrelsen upphäver
det överklagade beslutet.

Delegation

Mark- och miljödomstolen
avslår överklagandet.

Delegation

Mark- och miljödomstolen
avslår överklagandet.

Delegation

För kännedom

Delegation
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2018-04-09

2018-03-23

Beslut

Länsstyrelsen

2018-03-26

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-03-27

Slutligt beslut Mark- och
miljödomstolen

2018-04-03

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-04-04

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-06

Delbeslut

Länsstyrelsen

att avsluta ett klagomålsärende om
komplementbyggnad utan åtgärd.
2017-01-03 beslutade nämnden att lämna ett
klagomålsärende på fastigheten Fjällsvik 16:35 utan
åtgärd. Beslutet överklagades.
2015-08-28 beslutade nämnden att förelägga ägaren
till fastigheten Uppeby 1:2 att vidta åtgärder på
fastigheten. Då beslutet vunnit laga kraft och åtgärder
inte vidtagits yrkar nämnden att fastighetsägaren
betalar vite om sammanlagt 100 000.
I domskälen sammanfattar Mark- och miljödomstolen
att den anser att det saknas förutsättningar att döma ut
vite enligt första och tredje punkterna i föreläggandet.
Nämndens ansökan ska däremot bifallas såvitt avser
utdömande av vite enligt andra punkten.
2018-03-01 meddelade MMD dom i målet angående
bygglov för telemast m.m. på Skälsmara 7:1. Ett
överklagande inkom 2018-03-27, vilket var fem dagar
försent.
2015-12-15 beslutade nämnden att ta ut en
tillsynsavgift för enskilt avlopp på fastigheten
Högbena 2:3. Detta beslut överklagades till
länsstyrelsen som avslog överklagan. Därefter
överklagades det till Mark- och miljödomstolen.
Fastighetsägaren har sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för fastigheten Berg
1:106 i Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.
2018-03-15 medgav nämnden strandskyddsdispens för
anläggande av väg på fastigheten Stavsnäs 1:363.
Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl att anta att det
inte finns förutsättningar för dispens. Prövning sker

Länsstyrelsen avslår
överklagandet.

Delegation

Mark- och miljödomstolen Delegation
förpliktar fastighetsägaren
att till staten betala vite om
20 000kr.

Överklagandet avvisas.

Nämnd
2017-06-20

Mark och miljödomstolen
avslår överklagandet.

Delegation

Länsstyrelsen ger dispens
från
strandskyddsbestämmelser
na
Länsstyrelsen beslutar att
pröva nämndens beslut.

Endast för
kännedom

Delegation
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2018-04-09
främst av påverkan på djurlivet.
2018-04-06

Delbeslut

Länsstyrelsen

2018-04-09

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-03-16 medgav nämnden strandskyddsdispens för
uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad
på fastigheten Högbena 1:7. Länsstyrelsen bedömer
att det finns skäl att anta att det inte finns
förutsättningar för dispens. Prövning sker främst av
den allemansrättsliga tillgängligheten.
2016-10-06 beslutade nämnden att avsluta ett
klagomålsärende om komplementbyggnad på
fastigheten Östra Ekedal 1:116. Detta beslut
överklagades till LST som avslog överklagandet.
Därefter överklagades det till Mark- och
miljödomstolen, se notering ovan.

Länsstyrelsen beslutar att
pröva nämndens beslut.

Delegation

Mark- och miljödomstolen
avslår överklagandet.

Delegation
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