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§ 4:3

Till mark- och miljödomstolen 

Överklagande av Lantmäteriets beslut om förrättning avseende fastigheten 
Boda 1:28 i Österåkers kommun, med ärendenummer AB19761 

Klagande: 

Överklagat 
beslut: 

Yrkande: 

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun, 184 86 Akersberga 

Lantmäteriets beslut om förrättning, 2020-03-26, ärendenummer 
AB19761 

Att mark- och miljödomstolen, med bifall till byggnadsnämndens överklagande, 
återförvisar ärendet till Lantmäteriet för förnyad handläggning, då Österåkers 
kommun ej har getts möjlighet till yttrande via samråd och då 
förrättningsprotokollet innehåller felaktiga uppgifter om framtida 
fastighetsbeteckning samt även avsaknad av uppgifter om stamfastighetens 
ändamål. 

Österåkers kommun, byggnadsnämnden önskar samtidigt anhålla om en månads anstånd, för 
utveckling av nämndens talan. 

Detta beslut är föremål för omedelbar justering vid nämndens sammanträde 2020-04-21. 

Justerandes signaturer 
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Utdrags bestyrkande 
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§ 4:5

Delgivningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-21 

Byggnadsnämnden beslutar att notera delgivningen av nedan följande handlingar. 

A. Mark- och miljööverdomstolens beslut (MÖD)
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2019-03-19- BN lämnade bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (15 st lgh) samt en 
separat gårdsbyggnad (3 st lgh). Grannar överklagade BNs beslut. 
2019-08-26 - Länsstyrelsen upphävde BNs 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. 
2020-03-13 -MÖD beslutar att inte ge prövningstillstånd. 

 

2016-10-25 - BN beslutar att inte medge strandskyddsdispens för en redan anlagd bastuflotte. I 
samma beslut åtalsanmäldes den företagna åtgärden. Beslutet överklagades. 
2017-11-01-Åklagarmyndigheten meddelar att förundersökningen läggs ned då det inte går att 
bevisa att den/de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. 
2018-07-17- Länsstyrelsen avslog överklagan gällande den nekade strandskyddsdispensen. Beslutet 
överklagades. 
2018-08-29- MMD avslog yrkandet om syn på platsen. 
2018-10-23 -MMD avslog överklagan gällande den nekade strandskyddsdispensen. Beslutet 
överklagades. 
2019-02-04 -MÖD beslutar att ge prövningstillstånd. 
2020-03-24 - MÖD avslog överklagan. MÖD skriver att "Vid en avvägning mellan detta 
enskilda 
intresse och det allmänna intresset av att upprätthålla strandskyddet anser MÖD att det 
allmänna intresset väger tyngre. Det kan därmed inte anses oproportionerligt att neka 
strandskyddsdispens i detta fall. Sammanfattningsvis ska överklagandet avslås". 

 

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. 
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 

Utdragsbestyrkande 






















