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Delgivningar, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12 juni 2018

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

Typ

Myndighet

Ärende

Beslut

2018-04-30

Underrättelse

Åklagarmyndigheten

2018-03-09

Beslut

Länsstyrelsen

Förundersökningen läggs
ned.
LST avslår överklagandet

2018-05-03

Beslut

Länsstyrelsen

2018-05-07

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-05-07

Beslut

Länsstyrelsen

I juli 2016 åtalsanmälde nämnden i ett ärende kopplat
till fastigheten Tjustvik 1:6. MEA.2016.663
2017-12-12 beslutade nämnden att lämna negativt
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus
inom fastigheten Södermöja 1:130. Detta beslut
överklagades till LST.
2018-01-11 beviljade nämnden bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Södersunda 1:74. Beslutet överklagades av en granne.
2017-08-21 beslutade nämnden att bevilja bygglov på
fastigheterna Strömma 1:314 och 1:316. Besluten
överklagades till LST som 2017-11-21 avslog
överklagandet. Det beslutet överklagades till MMD.
2017-09-27 beslutade nämnden att medge
strandskyddsdispens för anläggande av fiberkabel på
fastigheterna Söderby 1:77 m.fl. Beslutet villkorades
med att arbete i vatten inte får ske under perioden 1
april-31 augusti. I området som dispensen avser ligger
naturreservat och ett natura 2000- område. LST menar
att Värmdö kommun saknar rätt att fatta beslut om
strandskyddsdispens i Naturreservaten och Natura2000 området då de är beslutade av annan än Värmdö
kommun. Därför ska beslutet upphävas i de delar som
berör dessa naturreservat och natura 2000-område. De
bedömer också att det med hänsyn till naturvärdena är
skäligt att utvidga perioden då arbeten i vatten inte får

Nämnd- el.
delegationsbeslut
Delegation
Nämnd
2017-12-12

LST avslår överklagandet

Delegation

MMD avslår
överklagandet

Delegation

LST upphäver nämndens
beslut att medge
strandskyddsdispens i de
delar som berör
naturreservat och Natura
2000-områden på
fastigheterna Söderby1:77
m.fl. LST ändrar beslutet
till att tidsperioden när
arbete i vattnet inte får
utföras är 1 mars-31
augusti.

Delegation

1

2018-05-28
utföras.
2018-05-08

Beslut

Länsstyrelsen

2018-04-18 beslutade nämnden att bevilja
strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad
på fastigheten Aspvik 1:14.

2018-04-20

Information

Mark- och
miljödomstolen

2018-05-04

Beslut

Länsstyrelsen

2018-05-14

Beslut

Länsstyrelsen

Ett protokoll från huvudförhandlingen gällande
vattenverksamhet på fastigheterna Fågelvik 1:43 och
1:44 har inkommit.
Elisabet och Robert Nathansons familjestiftelse Stora
Nassa har ansökt om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en bod
med tillhörande brygga och spång på fastigheten
Nassa 1:3, på Stora Bonden, i Natura 2000-området
Stora Nassa, Värmdö kommun.
2016-09-29 beslutade nämnden att avslå ansökan om
tillstånd för BDT-avlopp samt förbjuda
att släppa ut avloppsvatten, förenat
med ett vite om 40 000 kr, på fastigheten

2018-05-16

Beslut

Länsstyrelsen

LST gör bedömningen att platsen inte är lämplig för
traditionell markinfiltration samt bedömer att vitets
storlek är väl avvägt. Dock ändrar LST
handläggningsavgiften.
Skärgårdsstiftelsen har ansökt hos Länsstyrelsen om
dispens från reservatsföreskrifterna och
strandskyddsbestämmelserna för att gräva ner en ny
avloppsanläggning på fastigheten Lådna 3:200.
LST bedömer att avloppet är förenligt med
naturreservatets syfte. Vidare bedömer LST att
åtgärden inte strider mot strandskyddsbestämmelserna
varför dispens inte krävs.

LST överprövar inte
kommunens beslut att
medge
strandskyddsdispens.
Dom meddelas 2018-0620

Delegation

LST avslår ansökan om
dispens.

Ej behandlad
av nämnden,
endast för
kännedom.

Länsstyrelsen sätter ner
handläggningsavgiften till
4200kr. I övrigt avslås
överklagandet.

Delegation

LST beviljar dispens från
reservatsföreskrifterna för
att gräva ner en
avloppsanläggning för
BDT-vatten.

Ej beslut i
nämnd

-

2

2018-05-28
2018-05-22

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-05-21

Beslut

Länsstyrelsen

2018-05-24

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2018-05-24

Delbeslut

Länsstyrelsen

2018-05-25

Dom

Mark- och
miljödomstolen

2015-03-31 beslutade nämnden att bevilja bygglov i
efterhand för infartsparkering på fastigheten Malma
59:3. Vidare beslutade nämnden att ta ut en
byggsanktionsavgift av tekniska nämnden för att utan
startbesked ha påbörjat anläggandet av
parkeringsplatsen. Beslutet överklagades till LST som
2017-10-03 avslog överklagandet. Det beslutet har
överklagats till MMD.
2018-01-16 beslutade nämnden att bevilja bygglov på
fastigheten Brunnsnäs 1:61. Beslutet överklagades av
grannar
2016-01-08 beslutade nämnden att påföra
en miljösanktionsavgift för
att ha anlagt ett avlopp utan tillstånd.
2018-04-18 beslutade nämnden att bevilja
strandskyddsdispens för muddring på fastigheten
Skälsmara GA:9. Länsstyrelsen bedömer att det finns
skäl att anta att det inte finns förutsättningar för
dispens. Prövningen kommer i första hand att omfatta
hur åtgärderna påverkar livsvillkoren för djur- och
växtlivet.
2017-07-10 beslutade nämnden att bevilja bygglov ör
tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Hemmesta 27:1. Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som avslog överklagandena. Det
beslutet överklagades till MMD.

MMD avslår
överklagandet.

Nämnd
2015-03-31E

LST avslår
överklagandena.

Delegation

MMD avslår
överklagandet.

Delegation

LST överprövar nämndens
beslut.

Nämnd
2018-04-24

MMD avslår yrkandet om
syn. MMD avslår
överklagandena i övrigt.

Delegation
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