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BYGG- OCH MILJÖKONTORET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Bygg- och miljönämnden

2013-09-05

bmn § 50
Val av justerare

V i d dagens sammanträde utses Lennart Svenberg (S) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (M) justera dagens sammanträdesprotokoll, fredagen den
13 september 2013 kl. 09:30 på Bygg- och miljökontoret.

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum
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2013-09-05

bmn § 51
Delgivningar /Meddelanden

LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2013-1059
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-24, beteckn 5213-20510-2013
Tillstånd för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Arholma 1:39.
- Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för
landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nybyggnad av ett
fritidshus på fastigheten Arholma 1:39 med en placering, utformning och yttre färgsättning
enligt redovisning på till ansökan hörande handlingar (enligt angivna villkor).

Dnr 2013-430
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-03, beteckn 5213-15163-2013
Dispens från strandskydd samt tillstånd enligt landskapsbildskydd för uppförande av
personalövernattningsbodar på fastigheten Arholma 1:138
- Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 a § miljöbalken Arholma Nord A B dispens
från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av två personalövernattningsbodar på
cirka 10 kvm vardera inom fastigheten Arholma 1:138.
Som tomtplats gäller byggnadernas yta på marken.
Länsstyrelsen medger även tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för
landskapsbilden för samma arbetsföretag.

Dnr 2013-429
Delbeslut från länsstyrelsen 2013-07-01, beteckn 526-21781-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Blidö
1:80.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § punkt 1 miljöbalken (MB) att prövning
ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 7 juni 2013 att medge strandskyddsdispens för
nybyggnad av brygga på fastigheten Blidö 1:80.

Utdragsbestyrkande

*
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LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2012-1598
Beslut från Länsstyrelsen 2013-05-31, beteckn 40332-17486-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Blidö 1:385 (Lst 4032-10260¬
2013)
- Länsstyrelsen beslut den 2 maj 2013 har överklagats i rätt tid av Blidögårds
samfallighetsförening.

Dnr 2011-791
Beslut från länsstyrelsen 2013-06-05, beteckn 4032-16457-2011
Överklagande ett beslut om förhandsbesked för ändrad användning från enbostadshus till
trafikskola, kontor och bostad på fastigheten Faktoriet 4.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Bygg- och
miljönämnden för ny handläggning.

Dnr 2011-791
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-25, beteckn 40332-21090-2013
Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende Faktoriet 4 (Lst 4032-16457-2011)
- Länsstyrelsens beslut den 6 maj 2013 har överklagats i rätt tid av Norrtälje kommun.

Dnr 2011-2691-4279
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-09, beteckn 5511-8023-2011
Tillstånd till anläggning för djurhållning och anläggning för biologisk behandling av annat
avfall än farligt avfall inom Finsta 1:66.
- Miljöprövningsdelegationen godkänner upprättad miljökonsekvensbeskrivning.
- Miljöprövningsdelegationen lämnar Kragsta Drifts A B tillstånd att anlägga och driva
anläggning för djurhållning, anläggning för biologisk behandling samt anläggning för
svavelrening och avvattning av rötgas.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-1738
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-10, beteckn 526-42634-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Fogdö 9:6.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § tredje stycket miljöbalken upphäva
Norrtälje kommuns beslut den 19 november 2012 att medge strandskyddsdispens för den
del som avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fogdö 9:6.

Dnr 2010-1546
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-14, beteckn 4032-35501-2011
Överklagande av beslut att avskriva ärende avseende olovligt uppförd byggnad på
fastigheten Furusund 2:265.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2013-1361
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-05, beteckn 4323-22396-2013
Föreläggande om att vidta åtgärder på byggnadsminnet Häverödals tingshus, Gottsta 1:90.
- Länsstyrelsen förelägger B. Söderblom vid vite, i egenskap av ägare till fastigheten Gottsta
1:90, att inom tre månader från laga kraftvunnet beslut ha företagit nedanstående åtgärder
(se beslut) för att förhindra skador på byggnadsminnet Häverödals tingshus.

Dnr 2012-2044
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-08, beteckn 526-42636-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Gräddö 3:120.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § tredje stycket miljöbalken att upphäva
Norrtälje kommuns beslut den 14 november 2012 att medge strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gräddö 3:120.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-2044
Beslut från länsstyrelsen 2013-08-02, beteckn 526-24741-2013, 526-42636-2012
Överklagande av länsstyrelsens beslut den 8 juli 2013 om upphävande av Norrtälje
kommuns dispensbeslut för fastigheten Gräddö 3:120.
- Länsstyrelsens beslut den 17 april 2013 har överklagats i rätt tid.

(
Dnr Reg. Obj Hallstaviks avloppsreningsverk
Beslut från Länsstyrelsen 2013-08-15, beteckn 5556-25740, 0188-50-008
Föreläggande om att redovisa uppgifter om Hallstaviks avloppsreningsverk, Hallsta 1:166.
- Länsstyrelsen beslutar att förelägga Norrtälje kommun i egenskap av verksamhetsutövare
för Hallstaviks avloppsanläggning att senast den 30 september 2013 redovisa möjliga
åtgärder samt tidsplanering för dessa för att minska risken för utsläpp av orenat
avloppsvatten.
Dnr 20132-591
Beslut från länsstyrelsen 2013-08-05, beteckn 40321-21951-2013
Överklagande av beslut att bevilja förhandsbesked för tre enbostadshus alternativt fritidshus
inom fastigheterna Harka 3:2 och 3:52.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

(

Dnr 2011-2375
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-13, beteckn 4032-43155-2012
Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om beviljade av bl.a. bygglov för
nybyggnad av ett fritidshus, tre sovstugor m.m på fastigheten Kallskär 1:4.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2011-2214
Beslut från Länsstyrelsen, 2013-06-24, beteckn 4032-20923-2013, 40322-20957-2013,
40322-20958-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Kolsvik 6:1 (4032-23990¬
2012).
- Länsstyrelsen avvisar överklagandena såsom för sent inkomna.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-2214
Beslut från Länsstyrelsen, 2013-06-24, beteckn 40332-19939-20133
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Kolsvik 6:1, skifte 10.
(lst4032-23990-2012)
- Länsstyrelsens beslut den 15 maj 2013 har överklagats i rätt tid av Britt-Marie och Kent
Steen

Dnr 2013-1310
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-01, beteckn 5212-18112-2013 0188-02-037
Förlängning av VA-ledning samt fiberkabel på fastigheten Lidö 1:2, Lidö naturreservat,
Norrtälje kommun.
- Länsstyrelsen medger med stöd av 18 kap a § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för förläggning av VA-ledning samt
fiberkabel på fastigheten Lidö 1:2 inom Lidö naturreservat.

(

Dnr 2013-154
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-09, beteckn 526-9113-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Lidö
1:3.
- Länsstyrelsen beslutar att Norrtälje kommuns beslut den 20 februari 2013 att medge
strandskyddsdispens på fastigheten Lidö 1:3 ska stå fast, men med tillägg av följande
villkor i enlighet med 16 kap 2 § andra stycket miljöbalken
Tomtgränsen ska markeras med staket, mur eller häck enligt bifogad situationsplan.
Friggeboden får inte förses med fönster åt norr.

Dnr: Reg.obj. Roslagskrossen HB
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-28, beteckn 5556-11451-2013
Anmälan om mindre ändring av täktverksamhet vid Roslagskrossen inom Nodsta 2:28 och
11:1.
- Länsstyrelsen medger N C C Roads A B en mindre ändring av täktverksamheten vid
Roslagskrossen avseende krossning av berg under v. 28-31.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-1203
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-05, beteckn 535-17995-2013
Byte av trumma på fastigheten Nora 4:1.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
handlingarna.
- Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.

Dnr 2013-326
Delbeslut från Länsstyrelsen 2013-08-09, beteckn 526-25551-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Norrvreta 2:25.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b § punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske
av Norrtälje kommuns beslut den 8 juli 2013 att medge strandskyddsdispens för tillbyggnad
av brygga på fastigheten Norrvreta 2:25.

Dnr 2013-878
Beslut från Länsstyrelsen 2013-08-13, beteckn 5311-10082-2013
Anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken om att få lägga ner V A-ledningar från Norrmansö
och ut till Lilla Kattskäret, Norrmansö 1:5.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
handlingarna.
Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.

Dnr 2010-1042
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-14, beteckn 4032-31007-2011
Överklagande av beslut att lämna anmälan om olovligt uppförd markplatta m.m på
fastigheten Ortala 4:40.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2010-2122
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-12, beteckn 4032-18739-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Oxhalsö 2:858. (Lst 4032¬
22732-2012).
- Länsstyrelsens beslut den 22 maj 2013 har överklagats i rätt tid av G. Swedhner Rasmuson
och N . Rasmuson.

Dnr: Reg.obj Rimbo Avloppsreningsverk
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-14, beteckn 5553-19427-2013 0188-50-014
Föreläggande om att redovisa uppgifter om Rimbo reningsverk, Rimbo-Vallby 5:77.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 1 och 2 §§ samt 26 kap 19 och 21 §§
miljöbalken att förelägga Norrtälje kommun i egenskap av verksamhetsutövare av Rimbo
reningsverk att:
senast 7 juli 2013 redogöra för rutiner, förutsättning och omfattning av mottagning av
latrinavfall m.m
att senast 31 oktober 2013 redovisa vilka åtgärder som behövs för att villkor i tidigare
beslut ska kunna följas samt
i miljörapporten för år 2013 redovisa för hur och när kommunen avser att nyttiggöra den
biogas som produceras vid anläggningen.

Dnr 2011-1771
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-03, beteckn 4032-35878-2012
Överklagande av ej medgiven dispens från strandskydd och negativt förhandsbesked
avseende nybyggnadsåtgärder på fastigheten Rådmanby 10:7.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2011-477
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-19, beteckn 4032-10481-2012
Överklagande av strandskydd och bygglov för åtgärder på fastigheten RådmansöVästernäs 1:47.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet både avseende strandskyddsdispensen och bygglovet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-477
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-15, beteckn 40332-23004-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Rådmansö-Västernäs 1:47.
(4032-10481-2012)
- Länsstyrelsens beslut den 19 juni 2013 har överklagats i rätt tid av L - E Hägerstedt.

Dnr 2013-484
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-03, beteckn 5051-14872-2013
Överklagande av beslut att bevilja strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
brygga och strandskyddsdispens för väg på fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:13.
- Länsstyrelsen avvisar T. Barrs överklagande
- Länsstyrelsen avvisar A . Hällbergs överklagande såvitt avser strandskyddsdispens för
brygga och väg.
- Länsstyrelsen avslår A . Hällbergs överklagande såvitt avser bygglov för brygga.

Dnr 2011-10
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-08, beteckn 4032-16072-2013
Överklagande av ansökan om bygglov för uppförande av ett fritidshus och installation av en
eldstad samt dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende fastigheten Sundskär
Dnr
1:30.2011-10
Beslut
- Länsstyrelsen
från Länsstyrelsen
avslår överklagandet.
2013-07-29, beteckn 40332-24186-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Sundskär 1:30 (4032-16072¬
2013)
- Länsstyrelsens beslut den 8 juli 2013 har överklagats i rätt tid av T. Mehks.

Dnr 2010-1029
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-03, beteckn 4032-31018-2011
Överklagande av ett positivt förhandsbesked avseende uppförande av tre enbo stadshus på
fastigheten Sundsta 4:130.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-366
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-07, beteckn 4032-937-2012, 4032-9656-2012
Överklagande av ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt bygglov
för förråd på fastigheten Svärlinge 4:1.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2013-1205
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-03, beteckn 535-12312-2013
Omgrävning av vattendrag på fastigheten Sättermossen 1:1.
- Länsstyrelsen beslutar att vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras som
redovisats.
- Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.

Dnr 2013-964
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-28, beteckn 535-12554-2013
Anmälan om vattenverksamhet angående nedläggning av kabel på fastigheterna
Vettershaga 3:5 och Vettershaga 3:9.
- Länsstyrelsen beslutar att utläggningen av kabel huvudsakligen kan genomföras som
redovisats.
- Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.

Dnr 2012-346
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-02, beteckn 4032-43151-2012
Överklagande av ett positivt förhandsbesked i fråga om bygglov för nybyggnad av tre
enbostadshus på fastigheten Vettershaga 3:9.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-791
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-01, beteckn 40332-21090-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Faktoriet 4 (Lst 4032-16457¬
2011)
- Länsstyrelsens beslut den 5 juni 2013 har överklagats i rätt tid av Norrtälje Trafikskola, A .
Jegreus.

Dnr 2013-1318
Yttrande från Länsstyrelsen 2013-07-03, beteckn 526-16930-2013
Anmälan för samråd angående ombyggnad av ledningsnätet inom samfällighetsområdena
Väddö-Tomta S:28 och S:29.
- Länsstyrelsen har, i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna
åtgärderna.

(

Dnr 2007-2364
Beslut från Länsstyrelsen 2013-05-31, beteckn 4032-37598-2011
Överklagande av beslut att bevilja bygglov för bl. a uppförande av fritidshus på fastigheten
Yxlö 2:174.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet såvitt avser bygglov för fritidshus.

Dnr 2007-2364
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-10, beteckn 40332-22840-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Yxlö 2:174 (Lst 4032-37598-2011)
- Länsstyrelsens beslut 31 maj 2013 har överklagats i rätt tid av Christoffer Björkeson.

Dnr 2010-1450
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-07, beteckn 4032-32275-2011
Överklagande av strandskydd och bygglov för byggnadsåtgärder på fastigheten Åkerö 3:9.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del som avser frågan om strandskyddsdispens
- Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut i den del som avser bygglov för lusthus,
bryggförråd och tillbyggnad av brygga.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-2117
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-10, beteckn 526-10395-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Åkerö 6:70.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § tredje stycket miljöbalken upphäva
Norrtälje kommuns beslut den 22 mars 2013 medge strandskyddsdispens i den del som
avser brygga 1 på fastigheten Åkerö 6:70.
- Länsstyrelsen fastställer Norrtälje kommuns beslut gällande bastun och brygga 2 med
följande villkor; Grumlande arbeten i vattnet får inte utföras under perioden 1 april till 31
augusti.

Dnr 2013-1317
Yttrande från Länsstyrelsen 2013-07-03, beteckn 525-18737-2013
Anmälan för samråd angående underhållsröjning av befintliga ledningsgator i området
Hallstavik-Bergby i Norrtälje kommun
Länsstyrelsens bedömning:
- Åtgärderna berör områden som omfattas av strandskydd. Norrtälje kommun avgör om
dispenser från strandskyddsbestämmelserna krävs.
- Kända lämningar får inte skadas genom t ex schaktning eller körning med tunga maskiner.
Röjningsvirke och ris får inte läggas över synliga lämningar.
- För nyckelbiotoper, som är skogsområden som utgör livsmiljöer för rödlistade arter, ska
följande hänsyn tas (se yttrande) för att naturvärdena ska bevaras.

Dnr 2013-1505
Yttrande från Länsstyrelsen 2013-07-17, beteckn 525-19509-2013
Anmälan för samråd angående röjning av befintliga ledningsgator i området Roslagsbro i
Norrtälje kommun. (ÄT2456)
Länsstyrelsens synpunkter:
- Natura 2000-området bedöms inte påverkas negativt så länge inga grova ädellövträd
avverkas eller skadas.
- Röjningsarbetena berör fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar på flera
platser längs ledningssträckan. De får inte skadas genom t.ex. schaktning eller körning
med tunga maskiner. Röjningsvirke och ris får inte läggas över synliga lämningar.
- Strandskydd 300 m. Norrtälje kommun avgör om dispens krävs.

Utdragsbestyrkande
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- Biotoper. Länsstyrelsen delar de synpunkter Skogsstyrelsen har. Länsstyrelsen har ingen
erinran om angivna synpunkter (se yttrande) beaktas.

Dnr 2013-1381
Yttrande från Länsstyrelsen 2013-07-10, beteckn 525-18359-2013
Anmälan för samråd angående underhållsröjning av lokalnätsledningar ÄT2234
Söderbykarl.
Länsstyrelsens bedömning
- Röjningarna berör ett grav- och boplatsområde strax väster om Ekeby, Skarberga gamla
tomt. Fornlämningar får inte skadas genom t.ex. schaktning eller körning med tunga
maskiner. Röjningsvirke och ris får inte läggas över synliga lämningar.
- En mindre del av ledningen ligger inom den yttre skyddszonen för vattenskyddsområdet
Norrby.
- Biotoper: Skogsstyrelsen har lämnat synpunkter rörande biotop och biotopskyddsområde.
- Länsstyrelsen har i yttrandet angivit viss generell hänsyn som bör tas för att minska
intrång och skador i värdefulla naturområden.

Dnr 2013-1533
Yttrande från Länsstyrelsen 2013-08-08, beteckn 525-18316-2013
Anmälan för samråd angående underhållsröjning ÄL 9S9 inom Stockholms län.
- Länsstyrelsen har i fråga om påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna
åtgärderna.
- Länsstyrelsen anser att viss generell hänsyn bör tas vid genomförandet av åtgärderna för
att minska intrång och skador i värdefulla naturområden (se yttrandet i sin helhet)

Dnr 2013-1497
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-23, beteckn 511-61-2013 0188-02-089
Beslut om bildande av Blågårdsmossens naturreservat.
Kommunstyrelsen har, för kännedom, överlämnat kopia av länsstyrelsens beslut.
- Länsstyrelsen har förklarat det område som markerats på karta som naturreservat.
Naturreservatets namn ska vara Blågårdsmossen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-1498
Remiss från Länsstyrelsen 2013-07-17, beteckn 511-29839-2012
Förslag till Bokullens naturreservat i Norrtälje kommun.
Kommunstyrelsekontoret har, för kännedom, skickat över kopia av remiss från
Länsstyrelsen gällande förslag till Bokullens naturreservat.
Dnr 2013-1534
Beslut från Länsstyrelsen 2013-08-02, beteckn 5211-23064-2013
Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av kabel m.m. på en
skärgårdsfastighet i Norrtälje kommun. (Sekretessbelagt ärende G5560)
- Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av och
skyddsåtgärder för kabel.

Dnr 2013-1117
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-19, beteckn 5622-17720-2013
Hallstaviks Schakt A B har meddelats tillstånd till transport av avfall i den omfattning och
på de villkor som anges i beslutet.

Dnr 2013-1410
Beslut från Länsstyrelsen 2013-07-11, beteckn 285-22916
Tillstånd för nedgrävning av häst har lämnats inom fastigheten Smara 2:8. Tillståndet är
giltigt till och med den 11 oktober 2013.

Dnr 2013-1163
Beslut från Länsstyrelsen 2013-06-14, beteckn 285-19235-2013
Tillstånd för nedgrävning av häst har lämnats inom fastigheten Östhamra 1:66. Tillståndet
är giltigt till och med den 14 september 2013.

Utdragsbestyrkande
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN I U P P S A L A
Dnr 2009-926
Dom från förvaltningsrätten 2013-06-20, Mål nr 278-13 enhet 2
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2010 avseende fastigheten Edeby 2:24,
dnr 4032-09-71622, 4032-09-73753, 4032-09-73767, 4032-09-73772
- Förvaltningsrätten avslår yrkandet om syn
- Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

(

KAMMARRÄTTEN I S T O C K H O L M
Dnr 2007-641
Protokoll från Kammarrätten 2013-06-26, Mål nr 2113-13, rotel 034
Överklagande av Förvaltningsrättens dom den 4 mars 2013 i mål nr 1030-11 avseende
Glyxnäs 3:100 - nu fråga om inhämtande av kompletterande utredning.
- Kammarrätten avslår yrkande om inhämtande av kompletterande utredning från
Naturvårdsverket och Boverket.
- Kammarrätten bereder klagandena tillfälle att skriftligen senast den 12 juli 2013 komma in
med eventuella kompletteringar i målet.
(
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

(

Dnr 2008-538
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2013-08-09, Mål nr 3158-13
Överklagande av Kammarrättens beslut den 27 mars 2013 i mål nr 3554-12 avseende
förhandsbesked inom fastigheten Håtö 1:15 - nu fråga om prövningstillstånd.
- Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står därmed fast.

Dnr 2008-263
Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2013-08-09, Mål nr 3157-13
Överklagande av Kammarrättens beslut den 27 mars 2013 i mål nr 3553-12 avseende
förhandsbesked inom fastigheten Håtö 1:1:173 - nu fråga om prövningstillstånd.
Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
K O M M U N
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

15(23)

2013-09-05

bmn § 51
Delgivningar /Meddelanden

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

(

forts....

- Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står därmed fast.

(
N A C K A TINGSRÄTT, M A R K - O C H M I L J Ö D O M S T O L E N
Dnr 2012-2374.4374
Dom från mark- och milj ödomstolen 2013-06-24, Mål nr M 1411-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 12 februari 2013 i ärende nr 526-36870-2012
avseende strandskyddsdispens för muddring på fastigheterna Dyvassö 1:8 och 1:13.
- Med ändring av underinstansernas beslut förklarar mark- och miljödomstolen att
muddringen vid bojen inte kräver strandskyddsdispens.
- Mark och miljödomstolen avslår Mats Lindvalls överklagande i vad det avser ändrad tid
för när arbete i vatten får utföras.

(

(

Dnr 2011-791
Dom från mark- och miljödomstolen 2013-07-05, Mål nr P 3815-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 5 juni 2013, dnr 4032-16457-2011 avseende
fastigheten Faktoriet 4.
- Mark och miljödomstolen avvisar bygg- och miljönämndens överklagande.
- Mark- och miljödomstolen avvisar A . Jegreus överklagande.
Länsstyrelsens beslut den 5 juni 2013 står därmed fast.

Dnr 2011-2416
Dom från mark- och miljödomstolen 2013-06-20, Mål nr M 185-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 17 december 2012 i ärende nr 526-6476-2012
gällande strandskyddsdispens för uppförande av bastu på fastigheten Grovstanäs 4:106.
- Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet.

Utdragsbestyrkande

