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Bygglovs- och tillsynsnämnden

Delgivningar till bygglovs- och tillsynsnämnden oktober 2020
Förslag till beslut
Redovisningen av de delgivningar som förtecknats i förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen
2020-10-26
§ 24 Beslut att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra
(Bilaga 1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-14
§ 20 Arbetstidsförläggning klämdagar 2021
(Bilaga 2)
Länsstyrelsen Stockholm
2020-10-19
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om tidsbegränsat bygglov
för komplementbyggnad på fastigheten Vårdkasen 1:49 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet till
nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med vad som framgår av detta beslut.
(Bilaga 3)
2020-10-22
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov i efterhand för
ett garage samt vitesföreläggande på fastigheten Knackstenen 19 i Huddinge
kommun.
Beslut:
1. Länsstyrelsen avslår överklagandet av Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge
kommuns beslut om avslag på ansökan om bygglov i efterhand för garage den 10
juni 2020, § 16, punkt 1.
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2. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om vitesföreläggande den 10 juni 2020,
§ 16, punkt 2, och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning i
denna del.
(Bilaga 4)
2020-10-23
Saken: Överklagande av beslut om bygglov för hotell med mera samt marklov på
fastigheten Tigern 20 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och avslår ansökan om lov.
(Bilaga 5)
2020-10-28
Saken: Överklagande av skrivelse inför beslut gällande ansökan om säsongslov för
uppställning av kiosk på fastigheten Sjöängen 2:2 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avvisar överklagandet.
(Bilaga 6)
2020-10-30
Saken: Överklagande av beslut att avvisa en ansökan om bygglov för åtgärder inom
fastigheten Kurvan 2 i Huddinge kommun
Beslut: Länsstyrelsen upphäver bygglovs- och tillsynsnämndens i Huddinge kommun
beslut den 7 april 2020, dnr MBF 2020-000578, och återförvisar ärendet till nämnden
för fortsatt erforderlig handläggning.
(Bilaga 7)

Förvaltningsrätten i Stockholm
2020-10-01
Saken: Överklagande från sökande gällande bostadsanpassningsbidrag
Beslut: Väntar på beslut från förvaltningsrätten
(Bilaga 8)
Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
2020-10-30
Saken: Bygglov och marklov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheterna
Myrängen 2:44; nu fråga om inhibition
Beslut: Mark- och miljödomstolen bifaller yrkandet om inhibition och beslutar att
nämndens beslut, 1 juli 2020, MBF 2020-001617, tills vidare inte får verkställas.
(Bilaga 9)
2020-10-30
Saken: Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Myrängen 2:54; nu fråga om inhibition.
Beslut: Mark- och miljödomstolen bifaller yrkandet om inhibition och beslutar att
nämndens beslut, 1 juli 2020, MBF 2020-001616, tills vidare inte får verkställas.
(Bilaga 10)
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2020-10-30
Saken: Angående bygglov och marklov för nybyggnad av tvåbostadshus på
fastigheterna Myrängen 2:55; nu fråga om inhibition
Beslut: Mark- och miljödomstolen bifaller yrkandet om inhibition och beslutar att
nämndens beslut, 1 juli 2020, MBF 2020-001599, tills vidare inte får verkställas.
(Bilaga 11)
Svea Hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
2020-10-29
Saken: Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus m.m. på fastigheten Valthornet
20 i Huddinge kommun; nu fråga om prövningstillstånd
Beslut: Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Beslutet får inte
överklagas.
(Bilaga 12)
Miljö- och tillsynsavdelningen
Delgivningslista 2020-10-01 – 10-31
(Bilaga 13)
Bilagor delgivningar 2020-10-01 – 10-31
(Bilaga 14)

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef

