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Delgivningar, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden den 22 maj 2018
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Datum

Typ

Myndighet

2018-03-14

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-13

Underrättelse

Åklagarmyndigheten

2018-04-04

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-17

Dom

Mark- och
miljödomstolen

Ärende
Fetmarkera och stryk under fastighetsbeteckningen
första gången i texten.
2015-08-20 beslutade nämnden att ge
strandskyddsdispens på fastigheten Torsby 1:170. LST
bedömer att det inte föreligger några särskilda skäl
samt att det allmänna intresset väger högre än det
enskilda.
Förundersökningen i ärende MIL.2016.842 läggs ner.
Det saknas anledning att anta att brott som hör under
allmänt åtal har förövats.
Länsstyrelsen ger strandskyddsdispens för tillbyggnad
av befintligt fritidshus på fastigheten Berg 1:106 i
Storö-Lökaö naturreservat.
2012-01-31 förelade nämnden ägaren av fastigheten
Fjällsvik 3:4 att bortforsla olovligt uppförd brygga.
Föreläggandet vann laga kraft 2016-09-08. 2018-02-13
beslutade nämnden att ansöka om utdömande av vite.
MMD menar dock att fastighetsägaren uppfyllt
föreläggandet.

Beslut

Nämnd- el.
delegationsbeslut

LST upphäver BMHNs
beslut om
strandskyddsdispens.

Delegation

Förundersökningen i
ärende MIL.2016.842
läggs ner.
Dispens ges

Delegation

MMD lämnar BMHNs
ansökan om utdömande av
vite utan bifall.

LST, för
kännedom
till nämnd
Nämnd
2015-11-10
Nämnd
2015-06-09

”Enligt domstolen kan inte domen uppfattas på annat sätt än
att det på platsen har funnits en laglig brygga som är
uppförd i tiden före det att det generella strandskyddet
infördes, och som Lennart Strand således haft rätt att
bibehålla. Utökningen, som inneburit att bryggan har blivit
dubbelt så stor, har dock enligt domstolen varit förbjuden
enligt 7 kap. 15 § miljöbalken och därmed olovlig. Enligt
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2018-05-07
mark- och miljödomstolen kan föreläggandet därmed inte,
med de höga krav som ställs på tydlighet i ett föreläggande
av detta slag, anses omfatta annat än gjord utökning av
bryggan. Såvitt framkommit i målet har Lennart Strand tagit
bort den olovliga utökningen av
bryggan och lagt virket från denna på land”

2018-04-18

Dom

Mark- och
miljödomstolen

Under november 2017 beviljade nämnden bygglov på
fastigheterna Strömma 1:39, 1.208 och 1:319.
Besluten överklagades till Länsstyrelsen som avvisade
dem. LSTs beslut har därefter överklagats till MMD.
2017-10-24 beslutade nämnden att medge
strandskyddsdispens på Djurö 4:98. I samband med
detta överklagade sökanden tomtplatsavgränsningen
som var en del av beslutet.
Länsstyrelsen medger en sökande tillstånd at framföra
terrängmotorfordon i terräng på Aspön i Värmdö
kommun för transport av singel och byggmaterial.
Dispensen gäller till och med 2018-12-31.

MMD avisar
överklaganden.

Delegation

2018-04-17

Beslut

Länsstyrelsen

LST ändrar nämndens
beslut om
tomtplatsavgränsning.

Delegation

2018-04-24

Beslut

Länsstyrelsen

Se beskrivningen

Länsstyrelsen

2018-04-04 medgav nämnden strandskyddsdispens för
en bastu på fastigheten Södersunda 1:16.

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-04-30

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-27

Utslag

Kronofogden

2017-05-23 beslutade nämnden att inte medge
strandskyddsdispens för ändrad dragning av väg på
fastigheten Malma 18:1. Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som 2017-12-04 avslog överklagandet.
Beslutet har nu överklagats till MMD.
2018-04-06 medgav nämnden strandskyddsdispens för
två komplementbyggnader samt en brygga på
fastigheten Svartsö 5:4.
Värmdö kommun har ansökt om särskild handräckning
och verkställighet av BMHNs beslut 2014-02-11, att
undanröja olovligt uppförda skyltar på fastigheten

LST har beslutat att inte
överpröva kommunens
beslut.
MMD avslår
överklagandet.

2018 har
beslutat,
meddelas
nämnden för
kännedom
Delegation

2018-04-25

Beslut

2018-04-26

LST har beslutat att inte
överpröva kommunens
beslut.
Kronofogden förpliktar
svaranden att avlägsna de
olovligt uppförda

Nämnd
2017-05-23

Delegation
Nämnd
2014-02-11
2

2018-05-07

2018-04-27

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-26

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-26

Beslut

Länsstyrelsen

Mörtnäs 1:54.

skyltarna.

2017-12-12 gav nämnden positivt förhandsbesked för
uppförande av två enbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader på fastigheten Norra Lagnö
1:281. Detta beslut har överklagats till LST.
2017-07-10 beslutade nämnden at bevilja bygglov för
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten
Hemmesta 27:2. Det beslutet överklagades till LST
som 2017-10-23 upphävde bygglovet. 2018-01-08
inkom en ny ansökan om bygglov på fastigheten som
beviljades 2018-01-30. Även det beslutet överklagades
till LST

LST avslår överklagandet.

Nämnd,
2017-12-12

LST avvisar och avslår
överklagandena.

Delegation
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