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Diarienummer
BTN-2020/12.111

Mottagare
Bygglovs- och tillsynsnämnden

Delgivningar, Bygglovs- och tillsynsnämnden februari 2020
Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
2020-02-10
§ 13 Riktlinjer för kameraövervakning
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för kamerabevakning, enligt bilaga 1, till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2019, antas.
2020-02-10
§ 14 Upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge kommun, enligt
bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20
november 2019, antas.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa riktlinjer för policyns tillämpning.
2020-02-10
§ 17 Planprogram Diametern 2 m.fl. – beslut om godkännande
Kommunfullmäktiges beslut
Planprogram för Diametern 2 m.fl. godkänns enligt kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2019 med tillhörande
handlingar, bilaga 1, 2 och 3.
2020-02-10
§ 18 Godkännande av planprogram för Vårby Udde (Spendrups i Vårby, samt
beslut om planuppdrag för detaljplan Vårby udde, etapp 1 i Vårby
Kommunfullmäktiges beslut
Planprogram för Vårby udde (Spendrups), upprättat oktober 2018 och reviderat i
oktober 2019, godkänns.
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Högsta Domstolen
2020-02-06
Saken: Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid och resning.
Beslut: Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och
miljööverdomstolens avgörande står därför fast.
Länsstyrelsen Stockholm
2020-01-20
Saken: Överklagande av beslut om avslag på lov i efterhand för carport med
förråd samt rättelseföreläggande på fastigheten Bunken 2 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet för ny
handläggning i enlighet med detta beslut.
2020-02-03
Saken: Överklagande av ett beslut om bygglov för nybyggnation av fem parhus
och tre enbostadshus på fastigheten Stämpelyxan 15 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avvisar (Uppgift utelämnas) talan.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.
2020-02-06
Saken: Överklagande av beslut om att avvisa ansökan om bygglov och marklov
m.m. på fastigheten Pjäsen 5 m.fl. i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendena för
fortsatt handläggning.
2020-02-12
Saken: Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift på fastigheten Högmora
4:90 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge
kommuns beslut om byggsanktionsavgift den 15 maj 2019, § 31.
Länsstyrelsen avslår yrkandet om ersättning för rättegångskostnader.
2020-02-12
Saken: Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift på fastigheten Högmora
4:91 i Huddinge kommun
Beslut: Länsstyrelsen upphäver bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge
kommuns beslut om byggsanktionsavgift den 15 maj 2019, § 32.
Länsstyrelsen avslår yrkandet om ersättning för rättegångskostnader.
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2020-02-12
Saken: Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift på fastigheten Högmora
4:139 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge
kommuns beslut om byggsanktionsavgift den 15 maj 2019, § 34.
Länsstyrelsen avslår yrkandet om ersättning för rättegångskostnader.
2020-02-13
Saken: Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad på fastigheten
Paviljongen 2 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.
2020-02-18
Saken: Överklagande av beslut om bygglov och marklov för åtgärder på
fastigheten Statyetten 9 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.
2020-02-18
Saken: Överklagande av beslut om avslag för bygglov i efterhand för om- och
tillbyggnad av enbostadshus, byggsanktionsavgift samt föreläggande vid vite om
att vidta rättelse på fastigheten Björksättra 1:138 i Huddinge kommun.
Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut i den del det avser avslag på
ansökan om bygglov för takkupa och återförvisar ärendet till nämnden för förnyad
handläggning i denna del.
Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut att ta ut en byggsanktionsavgift om 23 250
kronor och återförvisar ärendet till nämnden för förnyad handläggning i denna del.
Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.

Förvaltningsrätten i Stockholm
2020-02-20
Saken: Bostadsanpassningsbidrag
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2020-02-24
Saken: Bostadsanpassningsbidrag
Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
2020-02-04
Saken: Utdömande av vite avseende fastigheten Röksvampen 13 i Huddinge
kommun.
Domslut: Mark- och miljödomstolen förpliktar Linda Andersson och Mikael
Gripenberg att vardera till stqaten betala vite om 10 000 kronor.
Nacka Tingsrätt
Avdelning 3
2020-02-13
Saken: Bygglov för uppförande av enbostadshus och förråd samt marklov på
fastigheterna Högmora 3:78 m. fl. i Huddinge kommun.
Domslut: Med ändring av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och
miljödomstolen Bygglovs- och tillsynsnämndens i Huddinge kommun beslut den
15 maj 2019 att avslå ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av
enbostadshus och förråd på fastigheterna Högmora 3:78, Högmora 5:1, Högmora
5:17, Högmora 5:33, Högmora 5:34, Högmora 5:35, Högmora 5:36 och Högmora
5:37.
Miljötillsynsavdelningen
2020-02-01 – 2020-02-29
Se bilagor

Lars Fladvad
TF Förvaltningsdirektör

Tove Bodin
Administrativ- och personalchef

