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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)
Datum

2014-01-30

bmn § 1

Allmän information
Johanna Lindgren och Klara Gustafsson informerar om
- tillsyn om rökfria skolgårdar/miljöer.
Sara Helmersson informerar om
- Resultatkonferens 2014-02-20.
- Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
- Genomgång av delegationsbeslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
B y g g - o c h miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2013-1057
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-29, beteckn 40323-40133-2013
Överklagande av beslut om avgift för nybyggnadskarta avseende fastigheten Bergshamra
1:389.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr reg.obj. Glyxnäs 3:6, 3:100
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-16, beteckn 535-37379-2013
Anmälan om vattenverksamhet angående nedläggning av sjökabel mellan Blidö/Glyxnäs
och St. Blåbärsholmen.
- Den anmälda utläggningen av kabel kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
anmälningshandlingar.
Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.

Dnr 2010-2779
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-03, beteckn 281-38306-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende föreläggande om att inkomma med
provtagningsprogram för dricksvattenanläggning (dnr 281-1175-2011) inom fastigheten
Edeby
5:37.
Dnr
2013-2099
-Beslut
Länsstyrelsens
beslut har2013-12-04,
överklagats beteckn
i rätt tid526-40920-2013
av Havsskogens tomtägarförening.
från Länsstyrelsen
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Glyxnäs 3:10.
- Länsstyrelsen beslutar att ändra kommunens beslut den 19 november 2013 att medge
strandskyddsdispens för ändrad användning av ekonomibyggnad till enbostadshus,
tillbyggnad samt installation av eldstad i den del av beslutet som avser
tomtplatsavgränsning.
- Länsstyrelsen ändrar kommunens beslut vad gäller tomtplats på det sättet att som tomtplats
för det markområde som markerats på bifogad situationsplan tas i anspråk.
- Länsstyrelsen vidtar ingen ytterligare åtgärd. Kommunens beslut står i övriga delar fast.
Utdragsbestyrkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2012-2305
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-13, beteckn 526-27343-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Glyxnäs 3:84.
- Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut den
15 augusti 2013 att medge strandskyddsdispens på Glyxnäs 3:84.
Dnr 2012-1663,2013-248
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-26, beteckn 40322-5537-2013, 5051-23676-2013
Överklagande av ett beslut att inte bevilja strandskyddsdispens och bygglov för en bastu
samt ett beslut att inte meddela strandskyddsdispens för tillbyggnad av en brygga avseende
fastigheten Gärdsnäs 1:5.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet i sin helhet.

Dnr 2012-2179
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-17, beteckn 5051-27806-2013
Återkallande av överklagande av delegationsbeslut 2013-08-02 gällande anmälan om
lagring av bränsle och avfall på fastigheten Hallsta 4:1.
- Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Dnr 2012-1620
Beslut från Länsstyrelsen 2013-111-19 beteckn 40322-30178-2013
Överklagande av ett beslut att avskriva ett anmälningsärende rörande bryggor från vidare
handläggning avseende fastigheterna Harg 2:29 mfl.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2012-1620
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-19, beteckn 40332-43165-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Harg 2:29
(dnr 40322-30178-2013)
- Länsstyrelsens beslut den 19 november 2013 har överklagats i rätt tid av T. Paulsen.
Handlingar överlämnas till Mark- och miljödomstolen.
Utdragsbestyrkande
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Datum
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2013-1535
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-20, beteckn 40322-33737-2013
Överklagande av beslut om avskrivning, uthusbyggnaders placering på fastigheten Harg
6:108.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 2013-468
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-06, beteckn 40322-40591-2013
Överklagande av ett beslut att bevilja bygglov för bryggor och parkeringsplatser inom
fastigheten Harg S:9.
- Länsstyrelsen avvisar yrkandet om att Roslagens Energi & Turism A B ska påföras
byggsanktionsavgift.
- Länsstyrelsen upphäver bygg- och miljönämndens beslut att bevilja bygglov för bryggor/
parkeringsplatser och återförvisar ärendet för erforderlig handläggning.
Dnr 2013-2054, 2013-2055, 2013-2056, 2013-2057
Beslut från Länsstyrelsen 2014-01-08, beteckn 40322-37902-2013, -37938-, -37941-,
-37944-2013.
Överklagande av beslut innebärande att beviljade bygglov upphört att gälla avseende
fastigheterna Hemmarö 2:124, 2:125, 2:16 och 2:127.
- Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dm-2012-2545
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-14, beteckn 535-31128-2012
Anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken om att få muddra i Blåkaren, på fastigheten
Herräng 1:402.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats.
- Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

4(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2012-2601
Beslut från länsstyrelsen 2013-11-14, beteckn 535-31193-2012
Anmälan enigt 11 kap 9a§ miljöbalken om att få muddra i Blåkaren, på fastigheten Herräng
1:403.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats.
- Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.

Dnr 2013-1063
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-02, beteckn 5051-23690-2013
Överklagande av beslut om föreläggande gällande klagomål på misstänkt soptipp inom
fastigheten Himmine 4:2.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2013-1063
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2013-12-18, beteckn 5051-42811-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut om föreläggande gällande klagomål på misstänkt
soptipp (5051-23690-2013)
- Länsstyrelsens beslut den 2 december 2013 har överklagats i rätt tid av H. Olsson.
Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dnr 2013-690
Beslut från Länsstyrelsen 2014-01-03, beteckn 40322-43589-2013
Beslut angående avskrivning av ärende (överklagande) avseende Högmarsö 1:15.
- Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning då R. Holmberg uppgett att
meddelandet till Bygg- och miljönämnden inte är ett överklagande av nämndens beslut den
5 december 2013, au § 177.

Dnr 2011-1118
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-17, betekcn 281-17380-2011
Överklagande av föreläggande om märkning av livsmedel vid livsmedelsanläggningen
Jesses Deli på fastigheten Jungfrun 3.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2011-649
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-05, beteckn 40322-14428-2012
Överklagande av avslag på ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för uppförande
av fritidshus på fastigheten Järsjö 3:3 (tomt 18.1 på ön Långskäret).
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Dnr 2013-1357
Delbeslut från Länsstyrelsen 2013-12-04, beteckn 526-4108-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Kolsvik 1:114.
- Länsstyrelsen beslutat att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 14 november
2013 att medge strandskyddsdispens.

Dnr reg. obj. Kragsta Drifts AB
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-19, beteckn 555-19375-2012 (tid. dnr 555-2010-5491)
Anmälan om lukt/odör från svinstallar och gödselbrunnar vid Kragsta 2:18.
- Länsstyrelsen beslutar att avskriva klagomålsärendet utan att vidta någon ytterligare
åtgärd.

Dnr 2013-185
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-05, beteckn 40322-24596-2013
Överklagande av ett beslut att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad och fasadändring av
flerbostadshus samt rivning av garage på fastigheten Kråkan 3.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del som avser parkeringen.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.

Dnr 2013-1222
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-20, beteckn 5511-3287-2012
Föreläggande om kompletteringar avseende prövotidsutredning kring lagring av uppsamlad
sandningssand vid Ledingetäkten.
- Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen förelägger Sand&Grus A B Jehander att
senast den 13 december 2013 inkomma med i beslutet angivna kompletteringar.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2012-1289
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-27, beteckn 40322-8836-2013
Överklagande av negativt förhandsbesked samt avslag på ansökan om strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Nysättra Kvarn 1:53.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2012-1289
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2013-12-17, beteckn 40332-42497-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Nysättra Kvarn 1:53
(dnr 40322-8836-2013).
- Länsstyrelsens beslut den 27 november 2013 har överklagats i rätt tid av N . Samuelsson.
Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dnr 2012-2006
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-22, beteckn 5051-1432-2013
Överklagande av föreläggande avseende hållande av katter på fastigheten NärtunaSöderby 5:4 och beslut om att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2012-836
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-27, beteckn 40322-10337-2013
Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift och rivningsföreläggande med vite
avseende olovligt uppförd byggnad m.m. på fastigheten Oxhalsö 1:78.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet såvitt avser rivningsföreläggandet med vite samt
upphäver det överklagade beslutet i den del det avser byggsanktionsavgift och visar den
frågan åter till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2012-836
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2014-01-09, beteckn 40322-43681-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Oxhalsö 1:78
(dnr 40322-10337-2013)
- Länsstyrelsens beslut den 27 november 2013 har överklagats i rätt tid av H . Hörnfeldt.
Handlingar överlämnas till mark och miljödomstolen.
Dnr 2012-1381
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-29, beteckn 40332-40608-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2013-10-11 att avslå ett överklagande gällande
Rimbo-Tranvik2:3 (dnr 4032-19207-2013).
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet från E. Thorén-Söderström såsom för sent inkommet.

Dnr 2012-1381
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2013-12-02, beteckn 40332-40360-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Rimbo-Tranvik 2:3
(dnr 4032-19207-2013)
- Länsstyrelsens beslut den 11 oktober2013 har överklagats i rätt tid av M . Söderström.
Handlingar överlämnas till mark- och miljödomstolen.
Dnr 2013-1282
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-20, beteckn 5558-20138-2013
Anmälan angående sluttäckning etapp 2 vid Ryatippen.
- Länsstyrelsen förelägger Holmen Paper A B att följande, i beslutet angivna,
försiktighetsmått ska gälla för sluttäckningen av Ryatippen.

Dnr 2012-2339
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-02, beteckn 5051-40896-2012
Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende spridning av slam
på fastigheten Rådmansö-Gillberga 2:4.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2004-690
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-26, beteckn 40322-39454-2013
Överklagande av beslut att bevilja bygglov för uppförande av en komplementbyggnad på
fastigheten Rådmansö-Västernäs 1:47.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Dnr 2012-859
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2013-11-18, beteckn 40332-39237-2013.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:31.
(dnr 4032-573-2013).
- Länsstyrelsens beslut den 30 september 2013 har överklagats i rätt tid av A . Hälleberg.
Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dnr 2013-1171,2013-1460
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-05, beteckn 526-28297-2013
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Rävsnäs 3:56.
- Länsstyrelsen beslutar att upphäva Norrtälje kommuns beslut den 15 augusti 2013 att
medge strandskyddsdispens på fastigheten Rävsnäs 3:56 och återförvisar ärendet till
kommunen för ny handläggning.

Dnr reg.obj Söder by 2:12
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-09, beteckn 5515-33314-2013
Miljöpåverkan från planerad jordtäktsverksamhet på fastigheten Singö-Söderby 2:12.
- Länsstyrelsen beslutar att den planerade jordtäktverksamheten på fastigheten Söderby 2:12
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Dnr reg. obj Smara samfällighet
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-27, beteckn 5313-9579-2013
Miljöpåverkan vid uttag av grundvatten från ett befintligt och en ny grundvattenbrunn på
fastigheten Smara 1:69.
- Länsstyrelsen beslutar att uttag av grundvatten på fastigheten Smara 1:69 inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-1615
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-20, beteckn 40323-12134-2013
Överklagande av beslut om uttagande av byggnads avgift med anledning av vissa
byggnadsåtgärder på fastigheten Spillersboda 4:17.
- Med bifall till U . Malutchenkos överklagande upphäver Länsstyrelsen Bygg- och
miljönämndens beslut den 11 oktober 2012 § 55.
Dnr 2013-2506
Yttrande från Länsstyrelsen 2013-12-11, beteckn 525-37249-2013 0188
Förläggning av nya VA-ledningar Spillersboda-Insjön.
- Viss planerad ledningsdragning kan behöva prövas mot strandskyddsbestämmelserna i ett
område. Enligt Ängs- och betesmarksinventering (2004) får en del förläggningsarbete ske
med särskild hänsyn och i skogsmark bör skador på mark- och vegetation undvikas vid
körning med maskiner, men i övrigt inget att erinra.

Dnr 2011-663
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2014-01-09, beteckn 40332-43541-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Stärbsnäs 7:1.
(dnr 4032-17196-2012)
- Länsstyrelsens beslut den 4 oktober 2013 har överklagats i rätt tid av S. Ekbo.
Handlingar överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dnr 2012-275
Beslut från Länsstyrelsen 2014-01-07, beteckn 40322-1433-2013
Överklagande av ett beslut att neka strandskyddsdispens och att meddela negativt
förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Sunda 1:16.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet i sin helhet.

Utdragsbestyrkande
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2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2012-1034
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-28, beteckn 40322-3366-2013
Överklagande av avslag på ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för uppförande
av vindkraftverk på fastigheten Svartnö 1:73.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Dnr 2013-696
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-19, beteckn 40321-27808-2013
Överklagande av bygglov för enbostadshus och carport samt schaktning/fyIlning och
rivning av befintligt enbostadshus på fastigheten Södra Nånö 3:30.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Bygg- och
miljönämnden för ny handläggning i enlighet med vad som följer av detta beslut.

Dnr 2013-2282
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-12, beteckn535-33015-2013
Renovering av årmur i Norrtäljeån på fastigheten Tälje 3:1 och Tälje 2:15.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger Norrtälje kommun att i samband med
arbetena följa vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.

Dnr 2011-2244
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-19, beteckn 40321-41733-2013
Överklagande av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Vettershaga 2:9.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 2013-1331
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-22, beteckn 40322-37335-2013
Överklagande av beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad
på fastigheten Åkerö 3:26; nu fråga om avvisning.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

11(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN

forts....

Dnr 2013-1331
Beslut/meddelande från Länstyrelsen 2013-12-06, beteckn 40332-41394-2013
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Åkerö 3:26.
(dnr 40322-37335-2013)
- Länsstyrelsens beslut den 22 november 2013 har överklagats i rätt tid av S. Blomberg.
Handlingarna överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dm-2012-351, 2012-587
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-26, beteckn 40323-4538-2012, 5051-4532-2013
Överklagande av ett beslut om bygglovsavgift m.m samt ett beslut om avgift för
handläggning av en ansökan om enskilt avlopp, avseende fastigheten Östra Syninge 2:24.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2013-2394
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-06, beteckn 5622-39259-2013
Tillstånd till transport av avfall
- Länsstyrelsen meddelar N Lundgren Åkeri & Entreprenad A B tillstånd till transport av
avfall (omfattning och villkor se beslut)

Dnr 2013-2485
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-20, beteckn 5622-42797-2013
Tillstånd till transport av avfall.
- Länsstyrelsen meddelar Stridsholmens A B tillstånd till transport av avfall (omfattning och
villkor se beslut).

Dnr 2013-670
Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-19, beteckn 561-30395-2012
Tillstånd enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer för Westlén
Industrier A B .
- Länsstyrelsen meddelar tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska
produkter i den om fattning och på de villkor som anges (se beslut). Tillståndet avser
överlåtelseplats Stinsvägen 34 i Skebobruk.
Utdragsbestyrkande

NORRTAL:
KOMMUN
B y g g - o c h miljönämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Datum

12(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 2011-2355
Protokoll från Mark- och miljödomstolen 2013-12-06, Mål nr M 2749-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 8 januari 2013 (dnr 526-6479-2012) avseende
strandskyddsdispens för fastigheterna Bergsvik 1:35 och Bergsvik 1:36.
- Mark- o miljödomstolen avslår överklagandena.

Dnr 2012-1598
Dom från Mark- och miljödomstolen 2013-11-29, Mål nr M 3289-13 och P 3291-13.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2013 (dnr 4032-10260-2013) avseende
dels avvisat överklagande dels bygglov för bastu och gäststuga på fastigheten Blidö 1:385.
- Mark och miljödomstolen avslår överklagandena i båda målen.

Dnr 2012-1738
Dom från Mark- och miljödomstolen 2013-12-06, Mål nr M 4820-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 10 juli 213 i ärende nr 526-42634-2012
avseende strandskyddsdispens för fastigheten Fogdö 9:6.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Dnr 2012-2044
Dom från Mark- och miljödomstolen 2013-12-06, Mål nr 4550-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 8 juli 2013 i ärnede nr 526-42636-2012
avseende strandskyddsdispens för fastigheten Gräddö 3:120.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 2010-1699
Dom från Mark- och miljödomstolen 2013-12-19, Mål nr P 387-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2012-12-18 i ärende nr 4032-8890-2011 och 4032¬
8832-2011 avseende förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på fastigheten
Herräng 1:396.
- Med ändring av det överklagade beslutet fastställer mark- och miljödomstolen Bygg- och
miljönämndens beslut den 25 februari 2011 att meddela positivt förhandsbesked.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
B y g g - o c h miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

13(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN forts....
Dnr 2013-460
Dom från Mark- och miljödomstolen 2013-12-04, Mål ni- M 5185-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2013-08-20 i ärende nr 526-15732-2013 avseende
strandskyddsdispens för fastigheten Kolsvik 1:76.
- Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om att hålla syn på platsen.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 2013-1506
Protokoll från mark- och miljödomstolen 2014-01-09, mål nr M 1547-13
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheten Lågarö S:13 m fl utföra
vattenverksamhet för återställande av Nenningesundsleden Rådmansö; nu fråga om
avvisande av ansökningen.
- Mark- och milj ödomstolen avvisar ansökningen
- Mark- och milj ödomstolen fastställer slutligt prövningsavgiften till skäliga ansedda 20.000
kronor.

Dnr 2012-499
Protokoll från mark- och miljödomstolen 2013-12-12, mål nr P 5973-13
Överklagande av bygglov för fasadändring samt ändrad användning av garage för
Stormhatten 5; nu fråga om syn.
- Mark- och milj ödomstolen avslår yrkandet om syn
- Klaganden bereds tillfälle att senast den 3 januari 2014 slutföra sin talan i målet.

Dnr 2012-275
Dom från mark- och miljödomstolen 2013-12-12, mål nr M 2036-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 i ärende nr 526-44403-2012
avseende strandskyddsdispens för uppförande av två fritidshus på fastigheten Sunda 1:16.
- Mark- och miljödomstolen avvisar yrkandet om förhandsbesked för uppförande av
fritidshus enligt alternativ 1 och 2 samt yrkandet om strandskyddsdispens för uppförande
av fritidshus enligt alternativ 1.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄ DES PROTOKOLL
Datum

Bygg- och miljönämnden

14(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

forts....

Dnr 2007-2364
Dom från mark- och miljödomstolen 2013-12-12, Mål nr P 4240-13
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 31 maj 2013 i ärende nr 4032-37598-2011
avseende bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten Yxlö 2:174.
- Mark- och milj ödomstolen avslår överklagandet.

SVEA HOVRÄTT, MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

forts....

Dnr 2012-2374.4371
Dom från mark- och miljööverdomstolen 2013-11-27, mål nr M 6962-13
Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom 2013-06-24 i mål nrM1411-13
avseende strandskyddsdispens för muddring inom fastigheten Dyvassö 1:8,1:13.
- Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom i den
överklagade delen och visar målet åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt
handläggning.

Dnr 2012-1017
Protokoll från mark- och miljööverdomstolen 2013-11-20, mål nr P 8823-13
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2013-09-11 i mål nr P 2577-13 avseende
bygglov för fritidshus samt plank på fastigheten Håtö 1:15; nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Dnr 2012-846
Protokoll från mark- och miljööverdomstolen2013-12-10, mål nr P 9690-13
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2013-10-07 i mål nr 2187-13 avseende
bygglov för påbyggnad av brygga m.m. inom fastigheten Mora 1:55; nu fråga om
prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

B y g g - o c h miljönämnden

15(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
SVEA HOVRÄTT, MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

forts....

Dnr 2012-1983
Protokoll från mark- och miljööverdomstolen 2014-01-09, mål nr M 10745-13
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2013-11-05 i mål nr M 2147-13 avseende
utdömande av vite gällande fastigheten Valla 3:1; nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

LANTMÄTERIET
Dnr 2013-2544
Underrättelse om avslutad förrättning 2013-12-12, Ärendenr AB133295
Fastighetsreglering berörande Norra Sund 3:3 och 28:13.
- Förrättningen har avslutats den 12 december 2013 utan sammanträde.
Dnr 2013-2584
Underrättelse om avslutad förrättning 2013-12-18, Ärendenr AB113708
Ledningsrätt för underjordiska teleledningar sträckan Norrtälje-Väddö.
- Förrättningen har avslutats den 17 december 2013 utan sammanträde.

Dnr 2014-57
Underrättelse om avslutad förrättning 2014-01-09, Ärendenr A B 133340
Avstyckning från Salnö 3:11.
;

- Förrättninge har avslutats den 8 januari 2014 utan sammanträde.

Dnr 2013-2577
Underrättelse om avslutad förrättning 2013-12-18, Ärendenr AB113759
Ledningsrätter för underjordiska teleledningar sträckan Stockholm-Väddö.
- Förrättningen har avslutats den 17 december 2013 utan sammanträde.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

16(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
ÖVRIGA MYNDIGHETER
Polismyndigheten
Dnr 2013-2274
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen enligt 3 kap 6 § ordningslagen. Decimering av
rådjur, kråkor, grävling och annat vilt som kan förorsaka skada.
Plats: Furusunds samfällighets marker på fastigheten Furusund 2:1
Tillstånd beviljat under tiden 2013-12-05—2016-12-05. Under tillåten tid för de olika
villebråd som jakten avser.Förfaller jakträtten under denna tid upphör detta tillstånd att gälla
samma dag.
Tillståndet är personligt för skytten U l f Ermerud.
Dnr 2013-2268
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen enligt 3 kap 6 § ordningslagen inom områden
tillhörig fastigheterna Norröra 1:19, 1:15 och 1:17.
Tillstånd bevilj at under tiden 2013-11 -20-2016-11-19. Under tillåten tid för de olika
villebråd som jakten avser. Förfaller jakträtten under denna tid upphör detta tillstånd att
gälla samma dag.
Tillståndet är personligt för skytten Claes Ahrel.
Dnr 2013-2267
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen enligt 3 kap 6 § ordningslagen för jakt inom
områden tillhörig fastigheterna Norröra 1:19, 1:15 och 1:17.
Tillstånd beviljat under tiden 2013-11-20-2016-11-19 Under tillåten tid för de olika
villebråd som jakten avser. Förfaller jakträtten under denna tid upphör detta tillstånd att
gälla samma dag.
Tillståndet är personligt för skytten Leif Lindholm.
Dnr 2013-2269
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen enligt 3 kap 6 § ordningslagen för jakt inom
områden tillhörig fastigheterna Norröra 1:19, 1:15 och 1:17.
Tillstånd beviljat under tiden 2013-11-20-2016-11-19 Under tillåten tid för de olika
villebråd som jakten avser. Förfaller jakträtten under denna tid upphör detta tillstånd att
gälla samma dag.
Tillståndet är personligt för skytten Maria Persson.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

B y g g - o c h miljönämnden

17(17)

2014-01-30

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
ÖVRIGA MYNDIGHETER forts...
Polismyndigheten
Dnr 2013-2389
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen enligt 3 kap 6 § ordningslagen för jakt inom
områden tillhörig fastigheterna Norröra 1:19, 1:15 och 1:17.
Tillstånd beviljat under tiden 2013-12-05-2016-12-04. Under tillåten tid för de olika
villebråd som jakten avser. Förfaller jakträtten under denna tid upphör detta tillstånd att
gälla samma dag.
Tillståndet är personligt för skytten Christoffer Lovén.
Dnr 2013-2388
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen enligt 3 kap 6 § ordningslagen för jakt inom
områden tillhörande Björnsunds Tomtägarförening..
Tillstånd beviljat under tiden 2013-12-06—2016-12-05. Under tillåten tid för de olika
villebråd som jakten avser. Förfaller jakträtten under denna tid upphör detta tillstånd att
gälla samma dag.
Tillståndet är personligt för skytten Gunnar Näslund.
KOMMUNFULLMÄKTIGE/KOMMUNSTYRELSE/AU
Dnr 2014-47
Beslut från Kommunfullmäktige 2013-12-09 § 206, dnr K S 13-2098-092
Interpellation från Bernt Grönblad (oberoende) till Bygg- och miljönämndens ordförande
om åtgärder mot miljögifter, riskklass 1.
- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde.

Dnr 2013-2330
Beslut från Kommunfullmäktige 2013-10-28 § 178, dnr K S 13-338-102
Val av ersättare i Bygg- och miljönämnden.
- Kommunfullmäktige beslutar att välja Måns Nilsson (S) till ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

Utdragsbestyrkande

