










( 

( 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-18 4 

§ 2:4

Delgivningsärenden 

Byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningen av nedan följande handlingar: 

A. Mark- och miljööverdomstolens beslut (MÖD)

2018-03-20- BN beviljade bygglov för nybyggnad av gäststuga och stödmur. I lovet prövades en 
avvikelse från detaljplanen gällande överskridande av byggnadshöjd med 1,2 m och att åtgärden till 
liten del placerades på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark. Beslutet överklagades. 
2018-09-21 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. Länsstyrelsen bedömning av att avvikelserna 
sammantaget var för stora avvikelser för att betraktas som en liten avvikelse som är förenlig med 
planens syfte. Beslutet överklagades. 
2019-04-15 -MMD undanröjde Länsstyrelsen beslut och fastställde BNs beslut att bevilja bygglov. 
Beslutet överklagades. 
2019-05-13 - MÖD meddelade att prövningstillstånd inte ges. 

2017-10-18-BN beviljade bygglov för nybyggnad av sju tvåbostadshus och fyra 
komplementbyggnader. Beslutet överklagades. 
2018-03-19 - Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-02-20 -MMD ändrade Länsstyrelsens beslut och upphävde BNs beslut och avslog ansökan om 
bygglov för nybyggnad av sju tvåbostadshus och fyra komplementbyggnader. I domen kan bl.a. läsas: 
De nu aktuella avvikelserna bestående i att antalet huvudbyggnader nästan har fördubblats och att 
principerna för hur parhusen ska utformas inte följs, är enligt mark- och miljödomstolen så pass 
markanta att de inte kan anses vara förenliga med den aktuella planbestämmelsen. Detta innebär att det 
sökta bygglovet är planstridigt vad gäller detaljplanens planbestämmelser om utformning. 
Avvikelserna kan sammantaget inte betraktas som en liten avvikelse i den mening som avses i 9 kap. 
31 b § PBL. Förutsättningar för att ge bygglov för tvåbostadshusen saknas därmed. 

Angående komplementbyggnaderna gör MMD följande bedömning: 
Av förarbetena till PBL framgår att en komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller 
tvåbostadshus. En komplementbyggnad kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, 
trädgårdsväxthus, bastu, båthus och gäststuga. Däremot kan den inte vara en självständig bostad 
eftersom den ska vara ett komplement till bostadshuset. Eftersom bygglovet för de sju tvåbostadshusen 
genom denna dom upphävs kommer komplementbyggnaderna inte längre att utgöra ett komplement 
till något bostadshus. Mot bakgrund av detta ska inte enbart den delen av bygglovs beslutet som avser 
tvåbostadshusen upphävas, utan beslutet ska upphävas i dess helhet. Beslutet överklagas. 
2019-06-20- MÖD beslutade att prövningstillstånd inte ges. MMDs beslut står därför fast. 

2018-06-19 -BN lämnade strandskyddsdispens för anläggande av en småbåtshamn/tillbyggnad av 
befintlig brygga. Beslutet överklagades. 
2018-08-31 - Länsstyrelsen avvisade ett antal överklaganden och därutöver avslog övriga 
överklaganden. Beslutet överklagades. 
2019-03-27 - MMD avvisade ett överklagande och därutöver avslog MMD övriga överklaganden. 
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2019-06-12 -MÖD beslutade att prövningstillstånd inte ges i varken bygglovärendet eller 
strandskyddsdispensärendet. 

2016-10-25 -BN avslog strandskyddsdispens för uppförande av staket. Beslutet överklagades. 
2019-01-16 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-07-19-MMD ändrade underinstansers beslut och delvis biföll ansökan gällande den del av 
fastigheten som i öster gränsar mot Siarö 2:25 och Siarö 2:4, där MMD ansåg att området tagits i 
anspråk som tomt och särskilda skäl för dispens för staket på denna del av fastigheten fanns. Den 
sträcka på norra delen av Siarö 2:6, i gränsen mot fastigheten Siarö 2: 14, ansågs inte ligga inom 
hemfridszonen varför skäl till dispens för staket på denna plats inte fanns. Beslutet överklagades. 
2019-12-11 - MÖD meddelade att prövningstillstånd inte ges. 

2016-10-25 -BN avslog strandskyddsdispens för uppförande av staket. Beslutet överklagades. 
2019-01-16 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-07-19-MMD avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-12-11 -MÖD meddelade att prövningstillstånd inte ges. 

2015-11-17 -BN lämnade strandskyddsdispens för anläggande av brygga. 
2015-12-16 -Länsstyrelsen meddelade i delbeslut att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2018-12-06-Länsstyrelsen beslutade att upphäva BNs beslut. Beslutet överklagades. 
2019-08-08 -MMD avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-10-25 -MÖD meddelade att prövningstillstånd inte ges. 

2018-10-23-BN lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Beslutet 
överklagades. 
2019-01-31 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-09-03 -MMD avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-12-04 -MÖD meddelade att prövningstillstånd inte ges. 

2016-04-13-BN lämnade startbesked för bygglovfri byggnad, så kallad attefallshus. 
2016-07-12-Tillsynsanmälan inkommer från granne som framför synpunkter på att attefallshuset inte 
uppförts enligt lämnat startbesked. 
2017-01-24 -BN beslutar att återigen lämna startbesked för bygglovfri byggnad med reviderat läge 
och placering från tidigare lämnat startbesked. Beslutet överklagades. 
2017-10-18-Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2018-08-22 -MMD avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2018-12-06-MÖD ger prövningstillstånd. 
2019-11-26-MÖD upphäver BNs beslut. MÖD har hållit syn på fastigheten. MÖD instämmer i 
underinstansers bedömning att byggnaden utgör en sådan bygglovsbefriad byggnad enligt 9 kap 4 a § 
PBL. Byggnaden har en takterrass som klaganden anfört att de upplever obehag av, då de känner sig 
iakttagna när de vistas på sina uteplatser. MÖD finner att takterrassen utgör en sådan betydande 
olägenhet för klagandena, att startbesked inte ska lämnas för komplementbostadshuset. 
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B. Mark- och miljödomstolens dom (MMD)

2018-08-28 -BN beviljade bygglov för nybyggnad av ett hotell/vandrarhem. Beslutet överklagades. 
2019-02-04 - Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades.
2019-06-04 - MMD avslog överklagandet.

2019-03-22-BN lämnade bygglov för nybyggnad av garage/additionsbostad. Beslutet överklagades. 
2019-06-19 -Länsstyrelsen avvisade vissa delar av överklagandet och avslog överklagandet i övrigt. 
Beslutet överklagades. 
2019-10-22-MMD avslog överklagandet. 

2019-06-18 -BN lämnade strandskyddsdispens för förlängning av brygga. Beslutet överklagades. 
2019-10-07 -Länsstyrelsen avvisade överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-12-18 -MMD avslog överklagandet. 

2019-03-19-BN lämnade bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (15 st lgh) samt en separat 
gårdsbyggnad (3 st lgh). 
2019-04-16 -BN beslutade att påföra sökanden en byggsanktionsavgift med 206 062 kr - eftersom 
byggnationen påbörjats utan att startbesked lämnats i ärendet. 
Grannar överklagade BNs beslut gällande bygglovet och sökanden överklagade beslutet gällande 
byggsanktionsavgiften där sökanden yrkade att Länsstyrelsen skulle besluta om inhibition, dvs att 
kommunens beslut tills vidare inte fick verkställas. 

Överklagan gällande byggsanktionsavgiftlinhibition 
2019-05-31 -Länsstyrelsen har i delbeslut avslagit yrkandet om inhibition. Beslutet överklagades. 
2019-07-08-MMD avslog överklagandet gällande inhibition. 
2019-12-09-Länsstyrelsen ändrade BNs beslut på så sätt att byggsanktionsavgiften ska tas ut 
med 28 365 kr istället för 206 062 kr. 
Överklagan gällande bygglovet 
2019-08-26 -Länsstyrelsen upphävde BN s beslut gällande bygglovet för flerbostadshusen. 
Länsstyrelsen bedömde att de sökta flerbostadshusen är olämpliga med hänsyn till stadsbilden 
och att de inte bidrar till en god helhetsverkan, i strid med 2 kap. 6 § PBL. Beslutet överklagades. 
2020-01-15 -MMD avslog yrkandet om syn på platsen samt avslog överklagandet gällande 
Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet. 

2018-11-27 -BN lämnade ett tillsynsärende gällande olovligt byggande utan åtgärd. Beslutet 
överklagades. 
2019-05-08 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-07-10-MMD avslog överklagandet. 

2018-09-25 -BN avslog ansökan om tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade uterum. Beslutet 
överklagades. 
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2019-02-12 - Länsstyrelsen avslog överklagandena. Beslutet överklagades. 
2019-02-22 - MMD återförvisar ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 
2019-03-06 -Länsstyrelsen avskrev ärendet. Beslutet överklagades. 
2019-08-29-MMD avslog överklagandet. 

2019-05-28-BN lämnade ett tillsynsärende gällande olovligt byggande på fastigheten utan åtgärd. 
Beslutet överklagades. 
2019-08-01 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-12-16 - MMD avslog överklagandet. 

2016-11-22 -BN avslog ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och 
förklarade frågan om förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus vilande, i avvaktan på att 
dispensbeslutet vunnit laga kraft. Beslutet överklagades. 
2018-02-15 -Länsstyrelsen upphävde BN s beslut och medgav strandskyddsdispens för aktuell åtgärd. 
Länsstyrelsens bedömning var att hela fastigheten redan utgör en bestämd tomtplats, varför det då 
saknas anledning till att göra en tomtplatsbestämning för dispensföremålet. 
2018-10-23 -BN lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Beslutet 
överklagades. 
2019-05-08 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-09-12 - MMD avslog överklagandet. 

2019-04-16 -BN lämnade bygglov för anläggande av spång mellan fritidshus och altan samt för del 
av redan uppförd altan. I samma beslut beslutades om att byggsanktionsavgift skulle tas ut med 23 250 
kr då åtgärden utförts utan att startbesked lämnats. Beslutet överklagades av granne. 
2019-06-27 -BN avvisade överklagandet då BN menade att överklagan inkommit för sent. 
A vvisningsbeslutet överklagades. 
2019-09-12 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-10-08-MMD avslår överklagandet. 

2016-03-29-BN lämnade ett tillsynsärende gällande olovligt anlagd altan utan åtgärd. Beslutet 
överklagades. 
2017-12-21 -Länsstyrelsen upphävde BN s beslut och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 
Frågan om bygglovsplikt för en altan, sammanbyggd med en byggnad, har tidigare prövats och ska 
bedömas utifrån om den visuellt ger intryck av att vara en tillbyggnad och om konstruktionen innebär 
en ökning av byggnadens volym. I nu aktuellt fall är altanen sammanbyggd med fritidshuset och det är 
i den delen av konstruktionen ett betydande utrymme under golvet. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte 
den delen är att betrakta som en bygglovspliktig tillbyggnad och frågan kan också ställas om detta i så 
fall kan utlösa bygglovsplikt för hela konstruktionen. Bedömningen i dessa avseenden bör utifrån 
instansordningsprincipen först klargöras av nämnden vilket Länsstyrelsen saknar i det överklagade 
beslutet. Beslutet överklagades. 
2018-06-14 -MMD avslog överklagandet. 
2018-11-01 -Fastighetsägaren söker i och med MMDs dom bygglov för altanen, vilket hanterades i 
ovanstående bygglovärende. 
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2019-09-10-BN beslutade återigen att lämna tillsynsärendet gällande olovligt anlagd altan utan 
åtgärd. BNs motivering att bygglov och byggsanktionsavgift gällande uppförd altan hanterats i separat 
bygglovärende. Beslutet överklagades. 
2019-11-04 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisar ärendet avseende de delar av 
altanen som inte omfattas av beviljat bygglov. Länsstyrelsen avslog överklagandet i den del som avser 
de lovgivna delarna av altanen. Beslutet överklagades. 
2019-12-05-MMD avslog överklagandet. 

2015-06-17 -BN lämnade startbesked för en nybyggnad av en bygglovfri attefallsbyggnad 
(gäststuga/förråd). Byggnaden redovisades 4,5 m från fastighetsgräns mot Ljusterö-Åsättra 1 :52. Vid 
begäran av slutbesked redovisas på en ny situationsplan att byggnaden placerats cirka 35 cm från 
fastighetsgränsen mot Ljusterö-Åsättra 1 :52. Sökanden informeras att slutbesked ej kan utfärdas 
eftersom berörd fastighetsägare inte godkänt den gränsnära placeringen. 
2018-05-22 -BN beslutade med anledning av detta att förelägga fastighetsägarna att vid vite antingen 
bortskaffa det aktuella huset eller flytta huset i enlighet med lämnat startbesked. I samma beslut 
beslutades att byggsanktionsavgift skulle tas ut med 13 650 kr, då åtgärden utförts utan att ett 
startbesked. Beslutet överklagades. 
2019-01-23.-Länsstyrelsen upphävde beslutet avseende rättelseföreläggandet samt avslog 
överklagandet gällande byggsanktionsavgiften. Länsstyrelsen menade att BN innan sitt 
rättelseföreläggande skulle prövat om bygglov för åtgärden kunde beviljas i efterhand innan nämnden 
förelägger om rättelse. Någon sådan bygglovprövning har inte gjorts, varför föreläggandet om rättelse 
ska upphävas. Länsstyrelsen fann däremot att det förelåg skäl att ta ut byggsanktionsavgift. 
2019-03-19 -BN beslutade att neka/inte lämna startbesked för nybyggnad av gäststuga/förråd. 
I beslutet framgår även att BN gör bedömningen att bygglov inte kan lämnas för åtgärden på grund av 
byggnadens gränsnära ( endast 35 cm) placering till Ljusterö-Åsättra 1 :52. Beslutet överklagades. 
2019-09-18 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2020-01-16-MMD avslog överklagandet. 

2019-05-21-BN lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Beslutet 
överklagades. 
2019-09-27-Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2020-01-31 -MMD avslog överklagandet. 

2019-05-21 -BN lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus. Beslutet 
överklagades. 
2019-10-01 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-11-29-MMD avslog överklagandet. 

2017-05-23 -BN lämnade ett tillsynsärende gällande anmälan om placering av bygglovfri byggnad 
(sk friggebod) för nära tomtgräns utan åtgärd. Beslutet överklagades. 
2018-08-22 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsen menar att det uppförts en komplementbyggnad. Det är oklart om byggnaden verkligen är 
placerad mindre än 4,5 m från gränsen mot Tuna 10:215, men BN har i det överklagade beslutet funnit 
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att det finns ett medgivande från berörd granne att byggnaden inte kräver bygglov även om den är 
placerad mindre än 4,5 m från gränsen. 
Enligt Länsstyrelsen har ägaren till Tuna 10:220 bevisbördan för att det finns ett medgivande till 
placeringen. Även med beaktande av vad BN anfört om tiden för anmälan och att byggnaden funnits 
på platsen omkring 8 år. Länsstyrelsen finner inte att något medgivande finns. Nämnden har därmed 
inte haft fog att lämna tillsynsanmälan utan åtgärd. 
BN har att ta ställning till föreläggande om rättelse eller om bygglov kan beviljas i efterhand för den 
placering byggnaden har idag. Beslutet överklagades. 
2019-03-19 -BN beslutade att förelägga ägarna till fastigheten att vid vite av 10 000 kr bortskaffa 
eller flytta den så kallade friggeboden till att stå minst 4,5 m från tomtgräns. Beslutet överklagades. 
2019-10-28 -Länsstyrelsen upphävde BN s beslut. De menar att friggeboden uppfördes våren 2009 
och nämndens beslut gällande föreläggande om rättelse fattades den 19 mars 2019. Länsstyrelsen 
finner med beaktande av det snäva tidsintervallet, att nämnden inte har visat att det inte har förflutit 
mer än 10 år från det att överträdelsen begicks. Beslutet överklagades. 
2019-12-19 - lv:IMD avslog överklagandet. 

2018-11-20-BN lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Beslutet 
överklagades. 
2019-03-20-Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2019-11-22-MMD avslog överklagandet. 

2016-01-26 - BN beslutade att enligt den skyldighet som anges i miljöbalken åtalsanmäla en olovligt 
anlagd brygga utan strandskyddsdispens. I samma beslut förklaras strandskyddsdispens för redan 
anlagd brygga vilande, i avvaktan på miljöåklagarens beslut. 
2016-02-23 -Åklagarmyndigheten beslutade att förundersökning inte kommer att inledas. 
2016-04-26 - BN lämnade strandskyddsdispens för redan anlagd brygga. I samma beslut föreskrevs att 
den del av fastigheten som markerats på situationsplanen fick tas i anspråk som tomt. 
2016-06-02 - Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BN s beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2019-04-26 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. Beslutet överklagades. 
2019-11-28-MMD upphävde Länsstyrelsen beslut och fastställde BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2018-02-20-BN beslutade att förelägga fastighetsägarna att vid vite om 50 000 kr bortskaffa 
stödmurar och återställa marknivå samt att åter anlägga fastighetens infart planenligt. Beslutet 
överklagades. 
2019-05-22 -Länsstyrelsen ändrade beslutet endast på så sätt att tiden för att vidta rättelse ska 
bestämmas till tre månader från det att beslutet vinner laga kraft. Beslutet överklagades. 
2019-12-09 -MMD avslog överklagandet. 

2018-02-20 - BN beslutade att enligt miljöbalken förelägga fastighetsägaren att vid vite om 
100 000 kr bortskaffa ett bryggdäck (det södra) i enlighet med länsstyrelsen beslut. Beslutet 
överklagades. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



( 

I 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 

BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-18 10 

2018-08-30-Länsstyrelsen ändrade beslutet endast på så sätt att tiden för att vidta rättelse ska 
bestämmas till tre månader från det att beslutet vinner laga kraft eller om tidpunkten infaller mellan 
perioden 1 maj till 31 augusti, senast inom tre månader från den 31 augusti det aktuella året. Beslutet 
överklagades. 
2019-12-09 -MMD avslog överklagandet samt avvisade yrkandet om att få rätt att anlägga 
strandskoning medelst spontad kaj. 

2018-02-20 -BN lämnade ett tillsynsärende gällande olovlig byggande (tillfälligt skydd för 
båtförvaring). Beslutet överklagades. 
2019-05-20- Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades. 
2020-01-13 -MMD upphävde Länsstyrelsen beslut. Enligt MMD kan nämndens beslut att lämna 
tillsynsanmälan utan åtgärd inte anses påverka den klagandes personliga eller ekonomiska 
situation på så sätt att han har klagorätt på den grunden. Det har inte heller i övrigt framkommit 
att den klagande av annat skäl påverkas på ett sådant sätt som kan innebära att han ska 
tillerkännas klagorätt. Länsstyrelsen borde alltså inte ha prövat hans överklagande utan i stället 
avvisat det. 

2016-04-26 -BN medgav strandskyddsdispens för anläggande av brygga. I ärendet beslutades även 
om att endast den yta bryggan upptar i vatten får tas i anspråk för ändamålet. 
2016-05-24 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2019-04-29 - Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. Länsstyrelsen gör bedömningen att den nu 
sökta bryggan kommer att få en avhållande effekt ut i vattenområdet och på det rörliga 
friluftslivet. Dispensen strider därför mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. Av 
Fiskeriverkets BALANCE-modeller framgår vidare att aktuellt vattenområde utgör potentiellt 
lekområde för abborre och potentiellt uppväxtområde för gös, gädda och abborre. Platsen är 
således vfä:tig för fiskars reproduktion och uppväxt. Länsstyrelsen kan även konstatera att berört 
vattenområde, enligt EUNIS habitatklassificering, utgörs av en grund och skyddad miljö med 
finsediment. En dispens skulle således även strida mot strandskyddets biologiska syfte. Beslutet 
överklagades. 
2020-01-23 -MMD avslog överldagandet. 

C. Förvaltningsrätten & kammarrätten

2018-01-30 - BN avslår ansökan om BAB. Bidrag söks för återkommande besiktning och service
av hiss i hennes fars bostad. Kvinnan har egen bostad, men vistas regelbundet hos sin far.
Enligt 3§ Lag 2018:222 om bostadsanpassningsbidrag kan bidrag beviljas "om någon åtar sig att
regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning
i sin bostad".
När kvinnan vistas hos sin far sker dock ingen avlastning från andra omvårdnadsinsatser,
eftersom pappan arbetar som assistent till kvinnan och även andra assistenter kommer hem och
arbetar i pappans hem. Något bidrag beviljades därför ej.
2019-11-12 -Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Beslutet överklagas.
2020-01-22-Kammarrättens avslog överklagandet.
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D. Länsstyrelsens beslut

2018-04-24 -BN lämnade ett tillsynsärende gällande störande verksamhet på fastigheten utan åtgärd. 
Beslutet överklagades.
2019-06-04 -Länsstyrelsen avslog överklagandet.

2018-06-20- BN lämnade ett tillsynsärende gällande olovligt byggande utan åtgärd. Beslutet 
överklagades. 
2019-06-05 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2018-12-18 -BN lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Beslutet 
överklagades. 
2019-06-10-Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsen framförde bland annat att en grundläggande förutsättning för att marken ska anses 
lämplig för bebyggelse är att VA-frågorna är lösta, vilka de inte anser vara i ärendet. BN har i sitt 
beslut hänvisat att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrkt ansökan. MHN s remissvar är dock 
baserat på en VA-utredning från år 2012, vilket anses som bristfälligt. Länsstyrelsen konstaterar att det 
saknas kompletterande utredning eller provtagning gällande vatten i ärendet. Det finns därmed inga 
uppgifter om exempelvis vattenmängd och vattenbalanser, saltvattenin-trängningar eller nya brunnas 
påverkan på grannfastigheternas befintliga brunnar. Mot bakgrund av detta finner Länsstyrelsen att en 
mer ingående utredning av hur markens användning kommer att påverka vattentillgången behövs för 
att bedöma markens lämplighet att bebyggas. 

2019-04-05 -BN lämnade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad med 
additionsbostads. Besluten överklagades. 
2019-06-12 -Länsstyrelsen avslog överklagandena i samtliga ärenden. 

2019-05-21-BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. I ärendet 
gjordes en tomtplatsavgränsning. 
2019-06-13 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BN s beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2019-03-21 -BN lämnade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. Beslutet 
överklagades. 
2019-06-14 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2019-02-19-BN avslog ansökan om bygglov för uppförandet av plank samt anläggande av mur. 
Beslutet överklagades. 
2019-06-25 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 
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2019-02-19 -BN avslog ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av gäststuga till 
fritidshus. Beslutet överklagades. 
2019-06-25 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. BNs beslutsmotivering var bland annat var att 
åtgärden innebär en förtätning av bebyggelsen och skulle kunna leda till en avstyckning av fastigheten. 
Länsstyrelsens bedömning är att den aktuella byggnaden/gäststugan fram till 2012 fungerade som 
huvudbyggnad på fastigheten. 
I beslut 19 november 2013 som hanterade nybyggnad av fritidshus föreskrevs som villkor att det nu 
aktuella huset skulle ändras till gäststuga genom att köket nedminskades till pentry. Sökande har 
uppgett att det aktuella gästhuset är inrett med matrum, två sovrum, pentry/kök, badrum och hall och 
att ombyggnad eller yttre ändring av byggnaden inte ska utföras. 
Vidare meddelar sökande att avsikten är att avstyckning ska ske och att byggnaden ska användas som 
fritidshus på den avstyckade fastigheten. Länsstyrelsen menar av handlingarna i ärendet så framgår det 
inte att någon ombyggnation eller yttre ändring kommer att ske, varför byggnadens som avses inte 
utgör någon ändrad användning av densamma. Med hänsyn till detta och eftersom inte heller någon 
annan åtgärd som kan prövas inom ramen för en bygglovprövning ska utföras, ska nämndens beslut 
upphävas. 

2018-12-18 -BN lämnade tidsbegränsat lov för uppställande av 77 st containrar. Beslutet 
överklagades. 
2019-06-28 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsen anser att motivering saknas om i vilken mån förslaget bedöms uppfylla -respektive inte 
uppfylla -de krav som följer av 9 kap 30 § PBL eller om åtgärden är förenlig med villkoren för 
tidsbegränsade lov enligt 9 kap 33 § PBL. Det framgår inte heller hur nämnden har vägt av de 
motstående intressena från sakägare rörande förslagets lämplighet från olägenhetssynpunkt. 

2019-06-18 -BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. I 
ärendet beslutades om en tomtplatsavgränsning i enlighet med tidigare beslut år 2017. 
2019-07-04 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2018-09-11 -BN beslutade att avsluta handläggning gällande ett tillsynsärende avseende olovligt 
byggande på grund av att rättelse vidtagits. Beslutet överklagades. 
2019-08-09-Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet till BN för fortsatt 
handläggning. 

2019-02-04 -BN lämnade strandskyddsdispens för nybyggnad en gäststuga. Beslutet överklagades. 
2019-08-15 -Länsstyrelsen avvisade överklagandet. 

2019-03-19-BN avslog ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Som skäl till avslaget 
motiverade BN att byggnaden förslags med icke vattentät grund på grundläggningsnivån + 1,67 och 
färdigt golv på +2,85 (RH2000), vilket är cirka 1 meter lägre än Länsstyrelsens rekommendationer. 
Beslutet överklagades. 
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2019-08-20-Länsstyrelsen återförvisade ärendet för förnyad handläggning. Länsstyrelsen konstaterar 
att grundläggningens konstruktion och tekniska egenskaper inte är en fråga som ska prövas inom 
ramen för bygglovprövningen utan aktualiseras först vid frågan om startbesked kan medges för 
åtgärden. 

2016-04-22 -BN lämnade strandskyddsdispens för nybyggnad av bygglovfri komplementbyggnad. I 
ärendet beslutades hela fastigheten fick tas i anspråk som tomt. 
2016-05-18-Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2019-08-29 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. Sökanden har i skrivelse meddelat att 
fastigheten sålts och att han därför inte vill ha här aktuell strandskyddsdispens. Han begär därför 
att 
Länsstyrelsen upphäver nämndens dispensbeslut. Då Länsstyrelsen upphäver beslutet på 
sökandens begäran prövas inte ärendet i sak. 

2019-04-11-BN lämnade tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar och uppställande av 
containers till och med 2019-12-30 . Beslutet överklagades. 
2019-09-04 -Länsstyrelsen återförvisade ärendet för förnyad handläggning. Anledningen var att 
nämnden inte hört grannar enligt 9 kap 25 § PBL. 

2019-04-26-BN lämnade bygglov för nybyggnad av garage. Beslutet överklagades. 
2019-09-13 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2019-03-19 -BN avslog ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga. 
Beslutet överklagades. 
2019-09-18 - Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2018-11-20-BN beslutade att påföra sökanden en byggsanktionsavgift med 256 791 kr-eftersom 
byggnationen gällande ombyggnad av butik/lager till yogastudio/gym samt fasadändring, påbörjats 
utan att startbesked lämnats i ärendet. Beslutet överklagades. 
2019-09-20-Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. De menar att BN tagit ut en byggsanktionsavgift av 
Pilotage Development AB i egenskap av sökande i ärendet. Rollen "sökande" finns emellertid inte 
angiven i den uttömmande uppräkning av vilka som BN får ta ut en byggsanktionsavgift av som anges 
i 11 kap 57 § PBL. Det är därför oklart varför BN beslutat att ta ut avgiften av Pilotage Development 
AB. Länsstyrelsen meddelar att det i ett flertal domar från MÖD framkommit att det ställs höga krav 
på BN att tydligt ange grunden för att påföra en aktör byggsanktionsavgift. Mot bakgrund till att 
aktören inte finns uppräknad i 11 kap 57 § PBL samt att BN inte närmare motiverat varför avgiften ska 
tas ut av Pilotage Development AB ska beslutet upphävas. 

2018-10-23-BN beslutade att påföra sökanden en byggsanktionsavgift med 19 656 kr- eftersom en 
restaurangdel tagits i bruk utan att slutbesked lämnats i ärendet. Beslutet överklagades. 
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2019-10-07 - Länsstyrelsen upphävde BN s beslut. Beslutsmotiveringen var den samma som i 
ovanstående ärende (Berga 11 :85). 

2018-11-20-BN lämnade bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. I samma beslut beslutades om att 
byggsanktionsavgift skulle tas ut med 22 978 kr då åtgärden utförts utan att startbesked lämnats. 
Beslutet överklagades. 
2019-09-20-Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2019-08-27 -BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. I ärendet 
beslutades om en tomtplatsavgränsning. 
2019-09-23 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2019-04-26 -BN beslutade att lämna bygglov för ombyggnad av två flerbostadshus, där tidigare 
gemensamhetslokaler i källarplan inreds till totalt 4 stycken lägenheter. I samma beslut lämnade 
nämnden avvikelse från Boverkets byggregler 3:53 avseende rumshöjd. Beslutet överklagades. 
2019-10-09-Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. Länsstyrelsen konstaterar att de aktuella planen 
där lägenheterna ska inredas har en hel fasad mot öster belägen i nivå med markytan. Fasaden har 
entreingång samt fönster och dörrar till uteplatsen. Det visuella intrycket är att dessa plan är en 
våning. Fasaden är vidare belägen mot en gång- och cykelväg och mot Åkers kanal och den är 
således väl synlig för allmänheten. Att de aktuella planen ska användas som bostadslägenheter 
talar vidare för att de ska betraktas som våningar. Vid en sammantagen bedömning finner 
länsstyrelsen att de aktuella planen, i vart fall i och med inredandet av lägenheterna, ska betraktas 
som våningar. Byggnaderna får således tre våningar, vifä:et strider mot detaljplanen. Avvikelsen 
kan inte anses vara en sådan liten avvikelse som kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 

2018-10-16 och 2018-10-22-BN lämnade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
additionsbostad i komplementbyggnad. 
2019-09-12-BN lämnade startbesked i ärendena. Startbeskeden överklagas av flera grannar i 
området. 
2019-10-10, 2019-11-11 och 2019-11-22-Länsstyrelsen avvisade överklagandena. Länsstyrelsen 
bedömde att grannar inte har rätt att överklaga de aktuella startbeskeden. 

2018-10-16 och 2018-10-22-BN lämnade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
additionsbostad i komplementbyggnad. Ärendena överklagades. 
2019-02-07 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet för vidare handläggning. 
Länsstyrelsen gjorde bedömningen att byggnaderna är i enlighet med detaljplanen gällande 
byggnadsarea, placering och byggnadshöjd. I planbestämmelserna anges vidare att markens höjd inte 
får ändras mer än 0,5 meter och att ny bebyggelse ska anpassas efter terrängen. Av de ritningar som 
tillhör beslutet framgår att markens höjd vid huvudbyggnaden ska ändrats mer än 0,5 meter. Beslutet 
är därmed inte i enlighet med detaljplanens bestämmelser utan innebär att det föreligger en avvikelse. 
Nämnden har inte uttryckligen tagit ställningen till avvikelsen vad gäller markåtgärder utan i beslutet 
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uppgett att förslaget är planenligt. Beslut har även fattats med stöd av 9 kap. 30 § PBL och inte 9 kap. 
31 b § PBL. Länsstyrelsen kan inte som första instans ta ställning till denna avvikelse. Länsstyrelsen 
finner därför att beslutet ska upphävas och återförvisas till nämnden som har att som första instans ta 
ställning till om den aktuella avvikelsen från detaljplanen kan utgöra en sådan avvikelse som kan 
godtas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 
2019-05-21- BN lämnade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och additionsbostad i 
komplementbyggnad. I samma beslut lämnades marklov för ändring av marknivåer samt avvikelse 
från detaljplanen medgavs avseende att markens höjd ändrades mer än tillåtna 0,5 m. 
2019-09-16 - BN lämnade startbesked i ärendena. Startbeskeden överklagas av flera grannar i 
området. 
2019-10-10, 2019-11-11 och 2019-11-22-Länsstyrelsen avvisade överklagandena. Länsstyrelsen 
bedömde att grannar inte har rätt att överklaga de aktuella startbeskeden. 

2019-05-21 - BN avvisade en ansökan om bygglov för anläggande av brygga, då bryggan inte 
bedömdes vara lovpliktig. Beslutet överklagades. 
2019-10-14 - Länsstyrelsen avvisade överklagandet. 

2019-03-19-BN beslutade att förelägga fastighetens ägare att vid vite av 50 000 kr riva en del av en 
förfallen industribyggnad. 
2019-10-14 - Länsstyrelsen upphävde BN s beslut. Anledningen är att fastighetsägaren motsätter 
sig rivning och har anfört att han har vidtagit åtgärder och att han kommer att åtgärda byggnaden. 
Nämnden bör innan den meddelar ett rivningsförläggande i normalfallet först underrätta ägaren 
om sin syn på byggnadens bristfälliga skick och i ett särskilt beslut ge denne möjlighet att inom 
skälig tid sätta byggnaden i stånd. Först om ägaren inte följer beslutet får nämnden besluta om 
rivningsföreläggande. Länsstyrelsen finner att utredningen och beslutet inte ger tillräckligt stöd 
för att byggnaden är så förfallen eller skadad att det är motiverat med en så ingripande åtgärd som 
nvrung. 

2019-06-28 - BN lämnade bygglov för nybyggnad av gruppboende (LSS-boende) samt anläggande av 
parkeringsplatser. Beslutet överklagades. 
2019-10-17 - Länsstyrelsen upphävde BN s beslut. Länsstyrelsen menar att av bygglovs beslutet 
framgår inte hur tillfartsväg till Hacksta 1 :83 ska lösas utan endast att tillfartsväg och vändplan ska 
vara löst för att startbesked ska kunna ges. Av de handlingar vilka tillhör bygglovs beslutet framgår 
det inte att det finns en tillfartsväg till fastigheten. Länsstyrelsen upphävde därför bygglovet. 

2019-07-09 - BN avslog ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråds byggnad. Nämnden ansåg att 
föreslagen tillbyggnad inte uppfyllde kraven i 2 kap 9 § PBL och bedömes utgöra en betydande 
olägenhet. Beslutet överklagades. 
2019-11-05 - Länsstyrelsen upphäver BNs beslut och återförvisar ärendet för förnyad 
handläggning. Länsstyrelsen anser att BNs motivering till avslaget är otydligt och bristfälligt. 
Nämnden har endast anfört att åtgärdens utformning inte på ett varsamt sätt har anpassats till 
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omgivande arkitektur och bebyggelse på platsen samt att åtgärden inte tar hänsyn till 
kulturvärdena på platsen och inte bidrar till en god helhetsverkan. 
Nämnden har dock inte redovisat hur eller på vilket sätt den sökta åtgärden avviker från 
omgivande arkitektur och bebyggelse, villrn kulturvärden som nämnden syftar på eller varför 
åtgärden inte bidrar till en god helhetsverkan. 
Nämnden har angett att tillbyggnaden utgör en betydande olägenhet i den mening som avses i 2 
kap. 9 § PBL. Förutom att det framgår av beslutet att tillbyggnaden kommer att placeras nära 
fastighetsgränsen, har nämnden inte förldarat på vilket sätt tillbyggnaden skulle utgöra en 
betydande olägenhet för omgivningen. Begreppet betydande olägenhet har i praxis tolkats mycket 
restriktivt och det bör därför krävas att nämnden förldarar varför den anser att en viss åtgärd är 
en sådan olägenhet. Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att nämndens beslut inte uppfyller 
kravet på ldargörande motivering i 32 § FL. 

2017-10-24 -BN avslog ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga. Beslutet 
överklagades. 
2019-11-07 - Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2019-06-18-BN lämnade positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader (tomten Al & A2). I samma beslut beslutade BN att lämna negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomten B). Beslutet överklagades. 
2019-11-11- Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet för fortsatt 

handläggning. För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste grundläggande 

förutsättningar för byggnation på en viss plats vara åtminstone översiktligt klarlagda. En sådan 

grundläggande förutsättning är att VA-frågorna är lösta på ett godtagbart sätt utan betydande 

olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 5 § PBL. Av nämndens beslut framgår att kommunens miljö

och hälsoskyddsenhet har tillstyrkt ansökan och att nämnden därför bedömer att vatten- och 

avloppslösning kan ordnas på tomterna. Länsstyrelsen ifrågasätter inte nämndens bedömning om att 

vatten- och avloppslösning på tomterna i och för sig kan ordnas. Länsstyrelsen finner dock, mot 

bakgrund av vad klagandena anfört och vad som framgår av översiktsplanen om att de sänkta 

grundvattennivåerna kan medföra ökad brist på brunnsvatten, att det här särskilt ställs krav på att 

det i ärendet redovisas en utredning avseende vattenförsörjningen för de tillkommande brunnarna. 

Något underlag i övrigt, kompletterande utredning eller provtagning gällande vatten, finns inte i 

ärendet. Det finns därmed inga uppgifter om exempelvis vattenmängd och vattenbalanser eller nya 

brunnars påverkan på grannfastigheternas befintliga brunnar. Länsstyrelsen finner med anledning av 

detta att en mer ingående utredning av hur markens användning kommer påverka vattentillgången 

behövs för att bedöma markens lämplighet för de aktuella åtgärderna enligt 2 kap. 2, 4-5 §§ PBL. 

Länsstyrelsen påpekar också att ca. hälften av tomten A2 utgörs av åkermark. Länsstyrelsen bedömer 

utifrån markens läge och beskaffenhet att åkermarken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Detta är 

något som enligt 9 kap. 31 § jämfört med 2 kap. 2 § PBL och 3 kap. 4 § miljöbalken ska beaktas vid en 

prövning av förhandsbesked utanför detaljplan men som nämnden inte närmare har berört i sitt 

beslut. 
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2019-10-22-BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och förråd. I 
ärendet gjordes en tomtplatsavgränsning. 
2019-11-12 - Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BN s beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2019-02-19 -BN beslutade att förelägga fastighetsägaren att vid vite om 100 000 kr återställa mark 
enligt lämnat lov. En slänt mark markuppfyllnader hade utförts cirka 4,5 m in på grannfastigheten 
Tuna 8:227. Beslutet överklagades. 
2019-11-12- Länsstyrelsen upphävde BNs beslut. Beträffande föreläggandet i sak är det såsom 

fastighetsägaren anför oklart vad byggnadsnämnden avser med att återställa marken enligt lämnat 

lov när hon uppenbart har ansett att hon vidtagit den rättelse som hon lämnats möjlighet att utföra. 

Vidare följer av 2 § lagen om viten att vite inte får föreläggas om adressaten kan antas sakna faktisk 

eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Den förelagda rättelsen avser slänter som enligt 

beslutet har utförts på fastigheten Tuna 8:227 och det har inte framkommit att fastighetsägaren har 

rättslig möjlighet att utföra rättelsen på den fastigheten, vilket byggnadsnämnden också anger i 

upplysning till föreläggandet. Det framgår också av lydelsen till 11 kap. 20 § PBL att det är ägaren till 

berörd fastighet som lagligen kan föreläggas, i detta fall ägaren till una 8:227. 

Vid angivna förhållanden finner Länsstyrelsen att det överklagade beslutet inte är lagligen grundat vad 
gäller rättslig möjlighet och adressat samt inte tillräckligt tydligt vad gäller rättelsen i sig. 

2019-06-28-BN lämnade bygglov för nybyggnad av fem fritidshus. Beslutet överklagades. 
2019-11-12 - Länsstyrelsen avslog överklagandena. 

2019-10-22 -BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad klubbhus och 
strandskyddsdispens för anläggande av tennisbana. I ärendet gjordes en tomtplatsavgränsning. 
2019-11-14 - Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2019-10-22 - BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av husvagns- och 
båtuppställningsplats. I ärendet gjordes en tomtplatsavgränsning. 
2019-11-14 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BN s beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2019-06-18-BN lämnade bygglov för anläggande båthamn med tillhörande båthus. Beslutet 
överklagades. 
2019-11-14 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2018-01-10-BN lämnade bygglov för nybyggnad av garage samt anläggandet av parkeringsplatser. 
Beslutet överklagades. 
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2019-08-07 -BN avvisade överklagandet då BN menade att överklagan inkommit för sent. 
A vvisningsbeslutet överklagades. 
2019-11-28-Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2017-06-20-BN avslog ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga. Beslutet 
överklagades. 
2019-11-29 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2019-08-27 -BN avslog ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. Beslutet överklagades. 
2019-11-29-Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2019-08-30 -BN lämnade bygglov för tillbyggnad av två radhuslängor med 10 st takterrasser. 
Beslutet överklagades. 
2019-12-06-Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2016-06-21 -BN lämnade positivt förhandsbesked samt medge strandskyddsdispens för nybyggnad 
av fritidshus. I ärendet beslutades om en tomtplatsavgränsning. 
2016-07-13 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2019-12-11 -Länsstyrelsen upphävde BN s beslut. Nämnden har, utan närmare motivering, angivit att 
fritidshuset placeras inom en etablerad hemfridszon och att området därför är ianspråktaget på sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som det får förstås är det ett mindre 
fritidshus, som finns på platsen och som nu avses att ersättas, som enligt nämnden genererar nämnda 
hemfridszon. 
Enligt praxis är ett återställande av en sedan lång tid i vedertagen mening förfallen byggnad i 
normalfallet att anse som ett nyuppförande. Länsstyrelsen gör utifrån fotografier i ärendet 
bedömningen att det befintliga fritidshuset är förfallet. 
Detta bekräftas också av en inlaga i ärendet, där det framgår att fritidshuset inte har använts så mycket 
sedan år 2000 på grund av renoveringsbehov. När det har använts har det varit som förråd och inte 
som fritidshus. Länsstyrelsen gör mot bakgrund av ovanstående bedömningen att allemansrätten har 
återinträtt på platsen. Under dessa förhållanden saknas idag hemfridszon runt aktuell byggnad och ett 
uppförande av ett fritidshus på platsen är att betrakta som ett nyuppförande 
på obebyggd mark. Några andra särskilda skäl för dispens föreligger inte heller enligt Länsstyrelsens 
uppfattning. 

2019-11-19 -BN beslutade att medge strandskyddsdispens för anläggande av brygga. I ärendet 
beslutades även om att endast den yta bryggan upptar i vatten får tas i anspråk. 
2019-12-12 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BN s beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2019-04-16 -BN lämnade bygglov samt medgav strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu med 
tillhörande trädäck samt strandskyddsdispens för ytterligare ett altandäck med badtunna samt en 
flaggstång . I ärendet beslutades att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 
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2019-05-16-Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2019-12-11 -Länsstyrelsen upphävde delar av BN s beslut. Ändringen av beslutet avsåg att 
strandskyddsdispens inte lämnas för nybyggnad av bastu med tillhörande trädäck. I övrigt står BNs 
beslut fast. 

2019-02-22 -BN lämnade ett tillsynsärende gällande olovligt byggande (spalje) utan åtgärd. Beslutet 
överklagades. 
2020-01-09 - Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet för fortsatt 

handläggning. Länsstyrelsen finner att den aktuella konstruktionen med sin längd, höjd och 

utformning gör ett dominerande intryck i miljön. Den omständigheten att konstruktionen har en 

förhållandevis hög genomsiktlighet förändrar inte denna bedömning. Vid en sammantagen 

bedömning finner Länsstyrelsen att konstruktionen ska anses vara ett bygglovspliktigt plank. 

Nämnden har således inte haft fog för sitt beslut att lämna tillsynsanmälan utan åtgärd. 

2019-10-15 - BN avvisade en ansökan eftersom ansökningshandlingarna var ofullständiga trots 

påminnelser om föreläggande om komplettering. Beslutet överklagades. 

2020-01-09- Länsstyrelsen upphävde BNs beslut och återförvisade ärendet för fortsatt 

handläggning. Länsstyrelsen menade på att sökanden varit i kontakt med kommunens miljö- och 

hälsoskyddsenhet och hon till dom meddelat att ärendet var pågående och att kompletteringar skulle 

skickas in. Länsstyrelsen menar att det kan ha varit svårt för sökanden att skilja de två olika 

enheterna inom kommunen åt. 

2019-12-17 -BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och bastu. I 
ärendet beslutades att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 
2020-01-10-Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut i den del det 
avser strandskyddsdispens för uppförande av bastu. 

2019-09-24 -BN lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
Beslutet överklagades. 
2020-01-14 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2017-12-19-BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/bastu. I 
ärendet beslutades att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. I samma beslut beslöt BN att avslå 
ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Beslutet överklagades. 
2020-01-14 -Länsstyrelsen avslog överklagandet. 

2018-08-28 -BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och två 
gäststugor (55 m2 respektive 34 m2 byggnadsarea). I ärendet beslutades om en tomtplatsavgränsning. 
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2018-10-03-Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens i delar som avser nybyggnad av fritidshuset och en av gäststugoma samt i den del 
som avser tomtplatsavgränsningen. 
2020-01-15 -Länsstyrelsen upphävde BNs beslut i delar det avser att medge strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus och en av gäststugoma (34 m2). Länsstyrelsen upphäver och återförvisar 
ärendet i den del det avser vilket område som får tas i anspråk som tomt. Sökanden önskar inte längre 
få sitt ärende prövat. På sökandens begäran upphäver därför Länsstyrelsen, med stöd av allmänna 
förvaltningsrättsliga principer, nämndens beslut i de delar det avser att medge strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus och nybyggnad av gäststuga om 34 m2 • Då Länsstyrelsen upphäver beslutet 
på sökandens begäran prövas inte ärendet i sak i dessa delar. 

2019-11-19 -BN medgav strandskyddsdispens för uppförande av bygglovfri byggnad. I ärendet 
beslutades om en tomtplatsavgränsning. 
2020-01-16 -Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 

2017-11-21-BN lämnade bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad gäststuga. I ärendet 
beslutades om en tomtplatsavgränsning. 
2017-12-29 - Länsstyrelsen har i delbeslut meddelat att prövning ska ske av BNs beslut att medge 
strandskyddsdispens. 
2020-01-20-Länsstyrelsen beslutar att BNs beslut ska stå fast i de delar det gäller nybyggnad av 
gäststuga, men ändrar nämndens beslut på det sätt att markområdet som markerats som tomtplats 
villkoras med att det ska markeras med staket, stängsel eller häck med en höjd om minst 1 m. 

2019-10-15 -BN lämnade bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad. Beslutet 
överklagades. 
2020-01-30-Länsstyrelsen avslog överklagandet. 
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