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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2010-10-14

Plats och tid

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2010-10-14 kl 15:00 -15:40

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef
Tore Strömberg, enhetschef bygg/va
Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Roland Larsson

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljökontoret 2010-10-20, kl 10:00

Underskrift

Sekreterare

Paragrafer 85 - 95

Ordförande .

Justerande/

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2010-10-14

Datum för anslags
uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2010-10-21

Datum för anslags
nedtagande

Bygg- och miljökontoret^Estunavägen 14, Norrtälje

n-Christine Karlsson
Utdragsbestyrkande

2010-11-11

Sida

NORRTÄLJE

BYGG- och MILJÖNÄMND

Närvarolista d e n :

14 o k t o b e r 2010

klockan:

15:00 - 1 5 : 4 0

LEDAMÖTER
NÄRVARO
NAMN

JA

Mats Hultin (m)

ordf

X

Roland Larsson (s) v. ordf
Ingmar W a l l é n (m)

X

Bo Hanson (m)
Annette T a g e s s o n

(m)

Eva Öländer (c)
Claes Holmström (c)
Berit Elisson (fp)
Olle S a n d h a a g (kd)
Margaretha Lundgren (s)
Ethel S ö d e r m a n - S a n d i n (s)
Bertil Norstedt (s)
Lennart Svenberg (s)

NEJ

VOTERING

ANMÄLT
FÖRHINDER

JA

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ERSÄTTARE
NÄRVARO
NAMN

JA

Svante Norström (m)

X

Agneta Schmiterlöw (m)

X

Klas Zettergren (m)

X

Irene Solberg Ruhn (m)

X
X

Karin Broström (c)
Joakim Lind (c)
Mattias A n d e r s s o n (fp)
Hans Lifsten (kd)

NEJ

ANM
TJÄNSTGÖR
FÖRHINDER

X
X
X

Holger Forsberg (s)

X

X

Bengt Sellin (s)
Jan Lundberg (s)

X

X

X

Emil Persson (s)

X

Britta Zetterström
Geschwind (v)

X

VOTERING
JA

NEJ

AVSTÅR

NORRTÄLJE
KOMMUN

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2010-10-14
1.

Val av justerare

§ 85

2.

Delgivningar

§ 86

BYGGLOV- /VA-ENHETEN
Norrtälje stad
3.

4.

Dnr 09-2229
Sporren 5
Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Dm-09-966
Större Pan 7 och 15
Förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus (5 ev. 7 lgh)
samt rivning av befintliga byggnader.

§ 87

§ 88

Väddö församling
5.

Dm-09-1518
Väddö-Tomta 5:109
Föreläggande att avlägsna olovligt utförd tillbyggnad av fritidshus.

§89

Häverö församling
6.

Dm-10-454
DelavÖrvik2:18
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett
flerbostadshus alternativt enbostadshus.

§90

Blidö församling
7.

Dnr 09-1579
Kudoxal:27
Olovligt uppförd komplementbyggnad - uttagande av byggnadsavgift.

§91

NORRTÄLJE
KOMMUN

2(2)

Länna församling
8.

Dnr 10-486
Gärdsnäs 2:30
Bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga.

§ 92

MILJÖ- O C H H A L S O S K Y D D S E N H E T E N
9.

Dm-2008-3260-484
Finstal:66
Föreläggande om försiktighetsmått i samband med anmälan om
lantbruksföretag med fler än 100 djurenheter.

§93

ÖVRIGT
10.

11.

Dnr 2010-1984
Hemställan till kommunfullmäktige om bildande av kommunalt
verksamhetsområdet för vatten och avlopp i fritidshusområdet Midsjö,
Rimbo församling, Norrtälje kommun.

Allmän information

§ 94

§ 95

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-14-10

1(1)

Sammanträdesdatum

bmn § 85
Val av justerare

Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, onsdagen
den 20 oktober 2010 kl. 10.00 på Bygg- och miljökontoret.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
iss^xA-KAt

ivi

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14

1 (52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR

B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 08-1764

Tillstånd att uppföra fyra fritidshus inom del av fastigheten Arholma 1:109 i
Björkö-Arholma församling
Beslut 2010-08-31
Beteckn 5213-2010-3408
Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för
landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse för nybyggnad av
fyra friliggande fritidshus på rubricerad fastighet enligt Länsstyrelsen den 20
augusti 2010 i ärendet ingivna ritningar och textbeskrivning.
Som villkor gäller att byggnaderna utförs enligt ingiven ritning samt far ytterväggar av stående träpanel, utvändigt färgade fahuöda samt tak med röda leralternativt betongpannor. Ett annat villkor är att kommunalt bygglov även
meddelas för sagda nybyggnader.

Dnr 08-1522

Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Arholma 2:63 i BjörköArholma församling.
Beslut 2010-08-20

Beteckn 4032-09-77084

Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2009-09-28 C 1423 bevilja förhandsbesked
för uppförande av ett fritidshus. Beslutet överklagades av ägare till Arholma
2:59.
Dm* 09-641

Beslut i tillsynsärende rörande fastigheten Frötuna-Björknäs 3:27 i FrÖtuna
församling.
Beslut 2010-08-18
Beteckn 404-10-11097
A. Svenssons skrivelse föranleder ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2009-07-10 C 1019 bevilja bygglov för ett
enbostadshus.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
,.».

.

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14

2 (52)

bmn § 86

DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dm* 09-2273

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för fastigheten Kaggeboda 1:3 i FrÖtuna
församling.
Beslut 2010-09-01
Beteckn 526-10-1191
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 109 kap 3 b § tredje stycket miljöbalken
Norrtälje kommuns beslut den 17 december 2009 att medge strandskyddsdispens
på fastigheten Kaggeboda 1:3 för uppförande av en industribyggnad (maskinhall/garage) och ett växthus, i den del beslutet avser tomtplats.
Länsstyrelsen ändrar kommunens beslut vad gäller tomtplats på det sättet att som
tomtplats enligt 7 kap 18 f § miljöbalken får det markområde som markerats på
bifogad situationsplan tas i anspråk.

Dm* 10-938-4379

Anmälan enligt 9a § miljöbalken om vattenverksamhet, muddring m.m. på
fastigheten Kolsvik 5:78 i BlidÖ församling.
Beslut 2010-09-08
Beteckn 535-2010-2664
Den anmälda muddringen kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
anmälningshandlingarna. Av de uppkomna muddermassorna far större stenar
användas till utfyllnad i anslutning till befintliga stenar vid piren/udden norr om
bryggorna. Övriga massor ska tas omhand på land.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § punkt 2a förordningen (1998:1388)
om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått:
- Arbetet får inte utföras under perioden 1 maj till 31 augusti.
Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas.

(
Dnr 09-1866

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Ortala 3:61 i Norrtälje kommun.
Beslut 2010-08-30
Beteckn 526-10-1038
Länsstyrelsen avskriver ärendet.
Länsstyrelsen finner inte skäl att gå vidare med den pågående överprövningen då
sökanden den 4 juni 2010 har återkallat aktuellt bygglovärende.
Länsstyrelsen förutsätter att dispensen för sjöbodar inte kommer att utnyttjas. I
det fall sökanden har för avsikt att uppföra byggnaderna måste ärendet handläggas på nytt.
Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-14

Sida

3 (52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 10-4^80-489*

Muddring på fastigheten Spraggarboda 1:5 i Frötuna församling.
Beslut 2010-08-27
Beteckn 535-2010-6681
Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats
i anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger, med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, om följande försiktighetsmått:
- arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under
perioden 1 maj till den 31 augusti.
- eventuell förorening av närliggande stränder på grund av arbetena ska åtgärdas
snarast möjligt. Vass, vassrötter och andra flytande föremål ska tas omhand och
läggas på land.

Dnr 09-1990

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för tomtplatsutvidgning inom fastigheten Stärbsnäs 1:14,2:14,
3:14 i Björkö-Arholma församling.
Beslut 2010-08-26
Beteckn 526-09-87675
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 19 kap 3b § tredje stycket miljöbalken
Norrtälje kommuns beslut, taget 26 november 2009, att medge strandskyddsdispens för tomtplatsutvidgning berörande fastigheten Stärbsnäs 1:14, 2:14, 3:14.
Frågan om tomtplatsutvidgning/fastighetsreglering prövas av Lantmäteriet.

Dnr 09-852

Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att ta bort olovligt uppfört växthus på .
fastigheten Sundskär 1:33 i Rådmansö församling.
Beslut 2010-09-20
Beteckn 5211-10-12324, 5211-09-71115
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken H. Gullberg att ta
bort det olovligt uppförda växthuset från fastigheten Sundskär 1:33 och återställa
marken på platsen. Detta ska ske senast den 31 mars 2011.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

Sammantfädesdatum

2010-10-14

4(52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN fortsDnr 09-905

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för gäststuga på fastigheten Tjockö
2:31, Storgrundet, i Rådmansö församling.
Beslut 2010-09-08

( •

Beteckn 5211-09-78386

Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 §
miljöbalken för uppförande av en gäststuga om cirka 24 m på fastigheten Tjockö
2:31, i enlighet med bifogad situationsplan. Som tomtplats enligt miljöbalken får
det markområde som markerats i bifogad situationsplan tas i anspråk.
2

( .
Dnr 08-1747

Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 16 §
miljöbalken för anläggande av en brygga om cirka 40 x 3 m på fastigheten
Tjockö 3:69, skifte 1, i enlighet med bifogad situationsplan. Biyggans utbredning
i vattnet får användas för det avsedda ändamålet, i enlighet med 7 kap 18 § MB.
Följande villkor, i enlighet med 16 kap 2 § MB, gäller för dispensen:
- bryggan får användas för förtöjning av båtar och ska hållas fri från utemöbler
och annat som kan ha en avhållande effekt på allmänhetens nyttjande av
anslutande vattenområden.
- arbeten i vatten får av hänsyn till växt- och djurlivet inte utföras under perioden
1 maj till 31 augusti.

(

(

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för brygga på fastigheten Tjockö 3:69
i Rådmansö församling.
Beslut 2010-09-16
Beteckn 5211-09-28986

Dnr 04-523
Dm- 06-2048

Överklagande av beviljat förhandsbesked för samt bygglov för uppförande av
klubbhus m.m på fastigheten Tälje 5:46 i Norrtälje stad.
Beslut 2010-08-27
Beteckn 4032-09-12884, 4032-10-9827
Länsstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver det meddelade förhandsbeskedet samt det meddelade bygglovet.
Ägare till fastigheten Ökstocken 4 har överklagat bygg- och miljönämndens
beslut att bevilja förhandsbesked respektive bygglov med mindre avvikelse från
gällande detaljplan för uppförande av ett klubbhus, installation av eldstad samt
rivning av befintlig byggnad

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanlrädesdatum

2010-10-14

5(52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 10-10218.872

Tillstånd enligt 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m.m (KML) till byte av
fyra takfönster på byggnadsminnet Phytagoras motorfabrik, Verkstaden 18, i
Norrtälje stad.
Beslut 2010-09-24
Beteckn 432-10-12744
Länsstyrelsen beslutar enligt 3k ap 14 § K M L att lämna tillstånd till byte av fyra
takfönster på byggnadsminnet Phytagoras motorfabrik, Verkstaden 18, Norrtälje
kommun, enligt ansökan 28 januari 2010.
Villkor:
- arbetena gäller endast under kända förutsättningar. Om förutsättningarna ändras
ska frågan överlämnas till Länsstyrelsen för ny prövning.
- länsstyrelsen ska kallas till slutbesiktning när arbetet är slutfört.
- tillståndet gäller tre år.

Dm 10-1774-432

Anmälan enligt 9a § miljöbalken (MB) om vattenverksamhet, båtupptagningsramp på fastigheterna Vettershaga 3:9 och 1:20 i Länna församling.
Beslut 2010-09-08
Beteckn 535-2010-10406
Den anmälda båtupptagningsrampen kan huvudsakligen utföras som redovisats i
anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § punkt 2a § förordningen (1998:1388)
om vattenverksamheter (förordningen) om följande försiktighetsmått:
- arbetet far inte utföras under perioden 1 maj till 31 augusti.
Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas.

Dnr 10-891.432

Muddring vid fastigheterna Vidinge 4:45, 4:46, 4:43, 4:44 och 4:42 i Rådmansö
församling.
Beslut 2010-08-19
Beteckn 535-2010-5507
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter om att arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och far
inte utföras under perioden 1 maj till den 31 augusti.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14

6(52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dm-10-499.432

Anmälan om vattenverksamhet inom fastigheten Vängsjöberg 7:15 i Gottröra
församling.
Beslut 2010-09-09
Beteckn 535-2010-6964
Den ansökta vattenverksamheten kan genomföras som redovisats i ansökningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger dock, med stöd av 23 § förordningen
(1998:1388) om vattenverksamheter, verksamhetsutövaren att vidta följande
försiktighetsmått i samband med arbetet:
- arbetet i vattenområdet får inte utföras mellan den 1 maj och den 31 augusti.
- maskiner med vilka arbeten utförs i vattenområdet, ska desinficeras innan arbetena utförs så att
de inte innehåller några kräftpestporer.
- vid arbeten som riskerar att grumla liksom vid hantering av massor inom eller i direkt anslutning
till vattenområdet ska bottengående täta skärmar av exempelvis geotextil användas.
Avskärmningarna ska innesluta området på ett sådant sätt att grumlande partiklar inte kommer
ut utanför avskärmningen. Skyddsanordningarnafårtas bort först sedan allt suspenderat
material från verksamheten sedimenterat eller avlägsnats ur vattenområdet samt att all hantering
av massor i övrigt inom eller i direkt anslutning till vattenområdet slutförts.
- uppläggningen av muddermassor ska ske med försiktighet och massorna ska läggas upp på land
utanför det sumpskogsområde som finns inom fastigheten.

Dnr

t

(

Anmälan avseende nya markkablar på Stockholmen och Markkobben samt
förläggning av ny sjökabel mellan öarna, Norrtälje kommun.
Beslut 2010-09-10
Beteckn 535-2010-10545
Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras såsom redovisats i anmälningshandlingarna. Sökandens ritning över planerade arbeten
biläggs.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, om följande försiktighetsmått:
- arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och far inte utföras under
perioden 1 maj till den 31 augusti.
- arbeten som kan ge upphov till grumling, t ex schaktning och spolning för
nedläggning av ledningar, ska omslutas av skyddsläns med bottenförankrad
geotextil. Skyddsskärmen får inte avetableras förrän grumling upphört.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
ty^vjv „

...

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-10-14

Sida
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 10-10205.876

Beslut om särskild arkeologisk utredning etapp I I inför dragning av huvudvattenledning Vallentuna - Norrtälje kommuner samt sträckan Garnsviken, ÖssebyGarn och Österåkers socknar, Österåkers kommun.
Beslut 2010-08-26
Beteckn 431-2010-10010
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 11 § lagen om kulturminnen mm att en
särskild arkeologisk utredning etapp I I ska göras av ovan rubricerade sträcka.
Denna omfattar sammanlagt sexton objekt, samtliga bedömda som boplatslämningar. Det är nr: 1, 11, 45, 47, 48, 54, 55, 56, 59, 66, 67, 68, 69, 72, 74 &
77.
Utredningen ska utföras av Stockholms läns museum i enlighet med tidigare
beslut för etapp I .

Dnr 2010-1800.457

Tillstånd till transport av avfall
Beslut 2010-09-09
Beteckn 562-2030-11005
Länsstyrelsen meddelar Martin Edehamn, tillstånd till vägtransport av avfall
enligt 26 § avfallsförordningen i den omfattning och på de villkor som anges
nedan.
Tillståndet omfattar styckegods-, container- och bulktransport av alla slag av
farligt avfall samt alla slag av avfall som inte är farligt avfall.
Tillståndet gäller i den delen som avser transport av farligt avfall till och med den
31 augusti 2015.1 den delen som avser transport av avfall som inte är farligt
avfall gäller tillståndet tills vidare. Allmänna villkor, se protokoll

(
Dnr 2010-1958-457

Tillstånd till transport av avfall
Beslut 2010-09-09
Beteckn 562-2010-11567
Länsstyrelsen meddelar Håkan Sjöman AB tillstånd till vägtransport av avfall
enligt 26 § avfallsförordningen i den omfattning och på de villkor som anges
nedan.
Tillståndet omfattar container- och bulktransport av alla slag av avfall som inte är
farligt avfall. Tillståndet gäller tills vidare. Villkor, se protokoll

Juste rare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14

8(52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN / NEDGRÄVNING AV HÄST
Länsstyrelsen ger tillstånd till att begrava hästen Univers inom fastigheten
Rådmansö 1:166. Tillståndet är giltigt till den 11 september 2010.

M E D D E L A N D E N FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dm-09-1563

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Hallboda 1:17 i
Roslagsbro församling.
Meddelande 2001-08-31
Beteckn 526-10-11789,-1368
Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2010 att upphäva Norrtälje kommuns dispensbeslut har överklagats i rätt tid av Carl-Johan Vahlén c/o Legio Advokatfirma
Handlingar överlämnas till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen.

Dnr 09-2215

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Utål 1:8 i
Roslagsbro församling.
Meddelande 2010-08-31
Beteckn 526-10-11022, -4231
Länsstyrelsens beslut den 30 juni 2010 att upphäva Norrtälje kommuns dispens
beslut har överklagats i rätt tid av Christer & Esbjörn Olsson.
Handlingar överlämnas till Nacka Tingsrätt, miljödomstolen.

(

(
B E S L U T FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN I S T O C K H O L M
Dnr 08-1991

Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 16 juni 2010 (dm 4032-09-72467,
-1675) - fråga om överlämnande av målet till behörig domstol.
Beslut 2010-09-16
Mål nr 35749-10, enhet 15
Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnar målet till Förvaltningsrätten i
Uppsala för erforderlig handläggning.
Förvaltningsrätten i Stockholm avskriver målet från vidare handläggning.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
Y T T R A N D E T I L L FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA
Dnr 09-926

Yttrande avseende Edeby 2:24, Väddö församling i Mål nr 5908-10, enhet 1
Yttrande 2010-09-16
Förvaltningsrätten har i föreläggande 2010-09-09 begärt Bygg- och miljönämnden att yttra sig över handlingar, aktbilaga 1 och 4.
Bygg- och miljönämnden vidhåller tidigare ställningstagande i ärendet.

Dnr 10-111

Yttrande avseende Vagnsunda 1:135, Blidö församling i mål nr 4759-10, enh 1
Förvaltningsrätten i Uppsala har i underrättelse 2010-08-05 gett Bygg- och miljönämnden möjlighet att yttra sig över handlingar, aktbilaga 9.
Bygg- och miljönämnden har avstått från att yttra sig.

Y T T R A N D E T I L L NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen
Dnr 09-823

Yttrande avseende Blidö 1:498, Blidö församling i mål nr M 4025-10, enhet 4.
Nacka tingsrätt har 2010-08-18 gett Bygg- och miljönämnden möjlighet att yttra
sig Över handlingar, aktbilaga 4.
Bygg- och miljönämnden har avstått från att yttra sig.

Yttrande avseende Grovstanäs 4:107, Länna församling i mål nr M 3884-10,
enhet 4
Nacka tingsrätt har i underrättelse 2010-08-03 gett Bygg- och miljönämnden
möjlighet att yttra sig över inkommen handling.
Bygg- och miljönämnden vidhåller, i yttrande 2010-08-30, sitt tidigare ställningstagande och anser att strandskyddsdispens bör ges för gäststuga/förråd samt att
befintlig byggnad på samma plats rivs.
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DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN
Dm 08-3318-437

(

Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 1 juli 2010, dnr 505-08-98807
avseende Solö 1:59 och 1:91 i Länna församling.
Dom 2010-09-10
Mål nr M 3295-10
Sol-Britt Riesel har Överklagat avgift för anmälan om uppläggning av muddermassor.
Miljödomstolen avslår Överklagandet.

( •
B E S L U T FRÅN KAMMARRÄTTEN
Dnr 08-17

Överklagande av förvaltningsrättens dom den 26 april 2010 i mål nr 10523-10,
avseende fastigheten Ortala 17:3 i Väddö församling - nu fråga om prövningstillstånd.
Protokoll 2010-08-24
Mål nr 3458-10
Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för ett enbostadshus.
Beslutet Överklagades och Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut. Länsstyrelsens beslut har överklagats av sökanden och Länsrätten avslog överklagandet.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står
därför fast.

,

B E S L U T FRÅN REGERINGSRÄTTEN
Dm 07-556

Överklagande av Kammarrättens beslut den 14 juni 2010, mål nr 7801-09, avseende Oxhalsö 2:595 t Blidö församling - nu fråga om prövningstillstånd.
Protokoll 2010-08-19
Mål nr 4343-10
Bygglov är beviljat för mast och teknikbodar. Beslutet har överklagats och överprövande myndigheter har avslagit överklagandena.
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står
därmed fast.
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B E S L U T FRÅN REGERINGSRÄTTEN
Dnr 10-10008

forts....

Överklagande av Kammarrättens beslut den 23 april 2010, mål nr 6832-09, avseende Åkerö 3:7 i Rådmansö församling - fråga om prövningstillstånd.
Protokoll 2010-09-13
Mål nr 3485-10
Bygg- och miljönämnden har beviljat förhandsbesked för uppförande av fyra
enbostadshus alternativt fritidshus. Beslutet har överklagats och överprövande
myndigheter har avslagit Överklagandet.
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står
därmed fast.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr 09-3579-4239

Underrättelse om beslut från Åklagarmyndigheten - Väddö-Tomta 1:77 i Väddö
församling.
2010-08-26
Dnr AM-137462-09
Miljöbrott 2005-08-10 - Förundersökning läggs ned.
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.
Det går inte med tillräcklig säkerhet fastslå källan till de föroreningar som påträffats inom det aktuella området, dvs om de är att härleda till markberedningsarbetet eller till den industriverksamhet som tidigare har bedrivits inom området.
Såvitt det gäller det skrot som påträffats synligt inom området är detta att bedöma
som nedskräpning, vilket brott numera är preskriberat.

Dnr 10-1895-486

Tillståndbevis från Polismyndigheten 2010-08-26, AA-525-61524-10
Tillstånd att avlossa skott j m l 3 kap 6 § ordningslagen inom Baltora Tomtsamfällighets grönområden. Tillståndet gäller för Hans-Åke Jansson för tiden
2010-08-27-2013-08-26.

Dm 10-1870-486

Tillståndsbevis från Polismyndigheten 2010-08-23, AA-525-60547-10
Tillstånd att avlossa skott j m l 3 kap 6 § ordningslagen inom större sammanhängande grönområden inom Grövsta 8:5. Tillståndet gäller för Bengt Larsson
för tiden 2010-08-24-2013-08-23.
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DELGIVNINGAR
ÖVRIGA B E S L U T forts..
Dm 10-1869-486

Tillståndsbevis från Polismyndigheten 2010-08-23, AA-525-48376-10
Tillstånd att avlossa skott jml 3 kap 6 § ordningslagen inom Östhamra 1:15 på
den del som benämns Etapp 1. Tillståndet gäller för Gunnar Jonsson för tiden
2010-08-24--2013-08-23.

(
R E M I S S FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N
-

(

Dm 10-10177.214

Yttrande avseende detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna
Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad. (dnr KS 07-604)
Tjänsteutlåtande 2010-09-02
Bygg- och miljönämnden anser planförslaget ska kompletteras med följande.
- En trafikbullerutredning som grund för fortsatt planering. I trafikbullerutredningen ska också, om utredningen så visar, tas med förslag på bullerdämpande åtgärder för ny och befintlig bebyggelse.

Dm 09-10074.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Flygspanaren 2-4 och 6 samt del
av Tälje 4:46, 4:60 och 4:67 i Norrtälje stad (Ks 08-172)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att synpunkter om dagvatten
ska beaktas.

Dm-09-10122.214

Yttrande avseende detaljplan för Färsna 1:2, etapp 2 (Baldersbrå, Balders
Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-Malsta församling.
(Ks 07-1436)
Bygg- och miljönämnden har muntligen svarat att synpunkter i samråd ska

Dm-09-10029.214

Yttrande avseende detaljplan för Förrådet 5 m fl fastigheter i Norrtälje stad, del
av Trädgårdsstaden (Ks 07-805)
Bygg- och miljönämnden har muntligen hänvisat till tidigare yttrande vid
samråd.

(

(
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DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N forts...
Dnr 10-10024.214

Yttrande avseende upphävande av del av detaljplan för fastigheten Glyxnäs 3:15
i Blidö församling. (Ks 09-1036)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har några synpunkter.

Dm* 09-10157.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Gräddö 4:22-23, 4:26 samt
fastigheterna Gräddö 4:82-85 i Rådmansö församling (Ks 09-957).
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har några synpunkter.

Dm* 09-10104.214

Yttrande avseende detaljplan för Görla 1:15,1:11, 7:1 m fl i Frötuna församling
(Ks 07-585)
Bygg- och miljönämnden har meddelat att de inte har några synpunkter. Synpunkter från tidigare yttrande har beaktats och ska beaktas.

Dm* 08-10236.214
Dm 09-10093.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Harg 47:1 och del av Harg s:9 i
Vätö församling (Ks 08-1451)
Bygg- och miljönämnden har ingen erinran.

Dm* 09-s 10266.214

Yttrande avseende tillägg till detaljplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Ostenläs 1:1 m fl avseende fastigheterna Herräng 11:4,11:16-18 och s:6
i HäverÖ-Singö församling. (Ks 07-459)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har något att erinra.

Dm- 09-10263.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Hårnacka 2:7 och del av
Hårnacka 3:2 i Estuna och Söderbykarl församling. (Ks 08-1683)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har någon erinran.
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DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N

forts...

Dnr 10-10006.214

Yttrande avseende detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-SingÖ
församling. (Ks 07-1026)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har någon erinran
och att gamla yttrandet ska följas.

Dm-09-10249.214

Yttrande avseende tillägg till detaljplan för Östernäs 1:1 mfl angående fastigheten Herräng 11:5 i Häverö-Singö församling. (Ks 09-1182)
Bygg- och miljönämnden har tidigare avgett yttrande och efter utställning
muntligen på ny va-redovisning.

Dnr 09-10128.214

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Högmarsö 2:77, AspÖ, i
Länna församling (Ks 08-1378).
Bygg- och miljönämnden har muntligen yttrat sig i ärendet.

Dnr 10-10215.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Klippan 8 och 9 i Norrtälje stad.
Tjänsteutlåtande 2010-09-23 (Ks 08-765)
Bygg- och miljönämnden har inget att erinra förutom de synpunkter som tidigare
framförts i ärendet.

Dnr 10-10186.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Munken 1 i Norrtälje stad.
Tjänsteutlåtande 2010-09-03 (Ks 10-754)
Bygg- och miljönämnden anser att följande kompletteringar bör göras.
- det bör säkerställas att huvudbyggnaden inte förvanskas eller rivs. Lilla q bör
behållas samt en planbestämmelse om rivningsförbud tas med.
- detaljplanen kompletteras med en planbestämmelse som anger att bostäder ska
utföras så att ljudnivån från trafiken i boningsrum inte överstiger 30 dBA
ekvivalent ljudnivå eller 45 dBA maximal nivå. Bostäder ska utformas så att
minst hälften av boningsrummen får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför
fönster.
- utredning av trafikbuller
- dagvatten ska omhändertas på fastigheten, det bör tas med i detaljplanen.

( '
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Dnr 09-10075.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Norrbyle 2:34-36 i Väddö
församling. (Ks 07-606)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har någon erinran.

Dnr 09-10201.214

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Vätö
församling (Ks 07-566)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har några synpunkter.

•

Dnr 09-10180.214

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheterna Nysättra Kvarn 1:15 och
1:42 i Vätö församling (Ks 07-558)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att den inte har någon erinran.

Dnr 09-10187.214

Yttrande avseende del av fastigheten Oxhalsö 1:28 i Blidö församling
(Ks 08-1250)
Bygg- och miljönämnden lämnar remissen utan erinran.

Dm-09-10218.214

Yttrande avseende detaljplan för Bromskärs hamn, Oxhalsö 1:125 i Blidö
församling. (Ks 07-624)
Bygg- och miljönämnden lämnar remissen utan erinran.

( •
Dm-09-10236.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30,1:37,
1:42,1:45-47 mfl i Rimbo församling (Ks 07-466)
Bygg- och miljönämnden hänvisar till tidigare yttrande i ärendet.

Dnr 09-10151.214

Yttrande avseende detaljplan för Västertorp NV, del av Rimbo-Tomta 7:1 och
3:24 i Rimbo församling (Ks 07-393)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har något att erinra.

(
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Dnr 08-10227.214
Dnr 09-10068.214

Yttrande avseende detaljplan för Rimbo-Vallby 1:23,1:35, 4:2 och del av 1:6 i
Rimbo församling. (Ks 07-512)
Bygg- och miljönämnden lämnar remissen utan erinran.

Dm-10-10177.214

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Viby 1:16 i Rimbo
församling
Tjänsteutlåtande 2010-09-13 Ks 07-1230
Bygg- och miljönämnden anser att följande ska beaktas.
- för att säkerställa att informationen om "jordbruksnära boende" kommer med
vid fastighetsköp bör det skrivas in på respektive fastighet. Det bör tas med i
genomförandebeskrivningen.
- avståndet från beteshagar till närmaste bostadshus bör följa bygg- och miljönämndens riktlinjer för avstyckning/nybyggnation av bostadshus i Norrtälje
kommun i anslutning till hästgårdar.

Dm-09-10205.214

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheten Sika 4:23 i Frötuna
församling (Ks 07-118)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att tidigare synpunkter ska
beaktas.

Dnr 09-10232.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Stjärnan 24 i Norrtälje stad.
(Ks 09-1379)
Bygg- och miljönämnden har lämnat remissen utan erinran.

( •

(

forts...

(
Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Söderby-Norrby 2:8 i Söderbykarl
församling. (Ks 07-1220)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har några synpunkter.
Dnr 08-10263.214
Yttrande avseende detaljplan för del av Toftinge 1:2 i Väddö församling.
(Ks 07-270)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat att de inte har någon erinran.
Dnr 09-10010.214
Justerare
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Dnr 09-10071.214

Yttrande avseende detaljplan för verksamhetsområdet Storsten-Vingelebacke,
fastigheterna Tälje 2:45-48 mfl i Norrtälje-Malsta församling. (Ks 07-546)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat synpunkter.
- krav på utredning av bullerskydd vid rondellen.
I övrigt hänvisat till yttrandet vid samrådet.

Dnr 10-10150.214

Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken
3 i Norrtälje stad.
Tjänsteutlåtande 2010-09-13 Ks 10-627
Bygg- och miljönämnden anser att följande bör tas med
- en undersökning av förorenad mark.

Dnr 10-10134.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m fl (Kv Båtsman) i
Norrtälje stad.
Tjänsteutlåtande 2010-09-05 Ks 06-675
Bygg- och miljönämnden anser att detaljplanen ska kompletteras, se tjänsteutlåtande.

Dnr 09-10169.214

Yttrande avseende detaljplan för del av Tälje 4:90 m fl i Norrtälje-Malsta
församling. (Ks 08-1624)
Bygg- och miljönämnden har muntligen framfört krav på dagvattenomhändertagande samt redovisning av eventuell markförorening.

Dnr 09-10231.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:31,1:40,1:49 mfl i
Väddö församling (Ks 07-1236)
Bygg- och miljönämnden har inget nytt yttrande hänvisar till tidigare yttrande.
De synpunkterna ska följas upp.

Dm-09-10197.214

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Älmsta 31:1 i Väddö församling.
(Ks 07-1753)
Bygg- och miljönämnden har muntligen meddelat ingen erinran.
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B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dm-10-10219.245

Avstyckning från Bro-Tomta 1:2 samt anslutning enligt 42a § anläggningslagen.
Godkännande av förrättning Ärendenr AB 102534
Förrättningen har avslutats den 24 september 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 27
september 2010.

Dnr 10-10199.245

Fastighetsreglering berörande Granö 2:16 och 2:17 i Väddö församling.
Underrättelse om avslutad
förrättning
Ärendenr AB 10734
Förrättningen har avslutats den 18 augusti 2010.

Dm-10-10201.245

Avstyckning från Undra 3:3 i Lohärad församling
Godkännande av förrättning Ärendenr AB 102215
Förrättningen har avslutats den 19 augusti 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 24
augusti 2010.

Dnr 10-10200.245

Avstyckning från Väddö-Hammarby 2:38 samt anslutning enligt 42a §
anläggningslagen, Väddö församling.
Godkännande av förrättning AB 102214
Förrättningen har avslutats den 17 augusti 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den 24
augusti 2010.
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ÖVRIGT
Dm 10-10198.245

Skrivelse angående exploatering av fastighet och vägdragning inom området
Lågarö-Hattsundet.
Skrivelse 2010-10-03/
Tjänsteskrivelse 2010-09-21
Bygg- och miljönämnden har 2010-09-21 besvarat inkommen skrivelse från
ägare av fastigheterna Lågarö 8:33, 5:11 och 8:27.
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AVSKRIVNA ÄRENDEN
Dm 10-812

Banvallen 2 i Norrtälje stad - ändrad användning från kvartersmark till allmänt
parkeringsgarage.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 10-964

Baltora 2:81 i Frötuna församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus och garage (ändrad placering av garage).
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm-10-1326

Dyvik 1:38 i Vätö församling - tillbyggnad av fritidshus (altan).
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm 10-649

Del av Frihamra 5:1 i Skederid församling - förhandsbesked för uppförande av
5 enbostadshus alternativt fritidshus.
Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats.

Dm 10-728

Del av Frötuna-Nodsta 11:1 i Frötuna församling - strandskyddsdispens för
tomtplatsutvidgning.
Avskrivs då dispens inte erfordras.

Dnr 10-77

Del av Gräddö 4:34 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av
sju enbostadshus alternativt fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm-10-605

Harg 6:31 i Vätö församling - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,
installation av eldstad.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dm- 10-284

Hensvik 2:27 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 10-863

Del av Husinge 4:9 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus samt industribyggnad.
Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats.

Dm 10-662

del av Håknäs 2:29,1:22 i Vätö församling - förhandsbesked för uppförande av
två enbostadshus alternativt fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14
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bmn § 86
DELGIVNINGAR

A V S K R I V N A ÄRENDEN forts...
Dm-10-1073

Håknäs S:10 i Vätö församling - rivning av regnskydd.
Avskrivs då rivningslov inte erfordras för regnskydd utanför detaljplanerat
område.

Dnr 10-1194

Issjö 1:67 i Länna församling - uppförande av gäststuga samt installation av
eldstad i fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

(

( Dnr 10-1195

Dnr 09-1578

Dnr 10-1366

Dnr 09-1866

(

Dm 10-389

Dnr 10-87
(

Issjö 3:66 i Länna församling - uppförande av garage.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.
Kudoxa 1:27 i Blidö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
NorrmansÖ 1:7 i Länna församling - uppförande av bastu/förråd.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.
Del av Ortala 3:61 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av sex
sjöbodar.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.
Oxhalsö 2:112 i Blidö församling - tillbyggnad av fritidshus/bostadshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.
Del av Riddersholm 1:2 i Rådmansö församling - förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 10-1096

Riddersholm 1:7 i Rådmansö församling - uppförande av byggnad för
brunnslammottagning.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 10-1161

RådmansÖ-Tomta 1:16 i Rådmansö församling - tillbyggnad av enbostadshus
(vagnhall/verkstad/förråd mm) samt uppsättande av plank.
Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats.

Justerare

Justeraie

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14
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DELGIVNINGAR
AVSKRIVNA ÄRENDEN forts...
Dnr 08-295

Singö-Tranvik 5:3 i Singö församling - förhandsbesked för uppförande av
handikappbostäder.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm 10-1393

Skomakaren 2 i Rimbo församling - uppförande av förråd
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 10-1456

Slängsboda 1:36 i Länna församling - rivning av komplementbyggnad.
Avskrivs då rivningslov inte erfordras (utanför detaljplan).

Dm- 09-2349

Tjockö 2:6 i Rådmansö församling - tillbyggnad av jakt- och fiskestuga.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dnr 10-1228

Tälje 2:151 i Norrtälje stad - uppförande av pumpstation.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 10-1487

Uppveda 6:1 i Vätö församling - anmälan om eventuellt olagligt uppfört båthus
samt ändrad strandlinje.
Avskrivs då beviljat bygglov och strandskyddsdispens finns för båthus.

Dnr 10-1468

Vantunge 1:15 i Husby-Sjuhundra församling - uppförande av bod.
Avskrivs då bygglov inte erfordras för sökt bod.

Dnr 09-1973

Vettershaga 3:9 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av carport,
båthall, stängsel samt byggbod.
Avskrivs då nya ansökningar har lämnats in som ersätter denna ansökan.

Dnr 10-664

Del av Väddö-Lervik 1:40 i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande
av två enbostadshus alternativt fritidshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dm-10-1315

Västanvik 2:38 i Rådmansö församling - uppförande av växthus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

$1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
iy^-»v .tv AI i v i

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-10-14

bmn § 86
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeIsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA WC-AVLOPP
Diarienummer
2010-1625-4101
2010-1383-4100
2010-1628-4101
2010-1629-4101
2010-1630-4101
2010-1785-4101
2010-1434-4100
2010-1737-4101
2010-1610-4101
2010-1711-4101
2010-1694-4101
2010-1971 -4101
2010-1309-4101
2010-2044-4101
2009- 3779-4100
2010- 1709-4100
2010-1687-4101
2010-2075-4101
2010-1488-4101
2010-2125-4100
2010-1972-4101
2010-1973-4101
2010-1988-4101
2010-2050-4101
2010-873-4100
2010-1807-4101
2010-1583-4101
2008-2015-410

Sida

Sammanträdesdatum

Fastighet
Hårnacka 4:16, Estuna
Granudden 1:1, Björkö-Arholma
Hårnacka 4:22, Estuna
Hårnacka 4:23, Estuna
Hårnacka 4:24, Estuna
Väddö-Veda 1:36, Väddö
Marum 8:36, Björkö-Arholma
Sundsta 4:138, Husby-Sjuhundra
Svartnö 3:23, Länna
Dyvassö 1:55, Länna
Malstaby 4:29, Malsta
Upplunda 2:17, Roslagsbro
Issjö 2:170, Länna
Harö 2:27, Roslagsbro
Vagnsunda 7:1, Blidö
Sika 4:17, Frötuna
Länna-Norrby 1:5, Länna
Väddö-Västernäs 2:15, Väddö
Trästa 1:49, Väddö
Husby-Vallby 1:12, Husby-Sjuhundra
Harka 1:15, Frötuna
Harka 1:16, Frötuna
Frötuna-Vreta 1:7, Frötuna
Kusby 1:23, Häverö
Väddö-Hammarby 3:10, Väddö
Gåsvik 2:6, Väddö
Koholma 1:2, Rådmansö
Vissbole 2:1, Roslagsbro

Utdragsbestyrkande
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livs medels enheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA BDT-AVLOPP
Diarienummer
2010-1755-4110
2010-1178-4111
2010-1357-4111
2010-1987-4111
2010-1153-4111
2010-166-4111
2009- 3963-4111
2010- 1516-4111
2010-1556-4111
2010-1913-4111
2010-1776-4111
2010-1991-4111
2010-1864-4110
2010-1771-4111
2010-1884-4111
2009-3807-4110

Fastighet
Skeninge 1:81, Björkö-Arholma
Vämlinge 6:255, Estuna
Söderbyle 1:40, Väddö
Norrveda 1:70, Vätö
Lågarö 11:62, Rådmansö
Klemensboda 24:1, Frötuna
Rådmanby 17:1, Rådmansö
Blidö-Boda 1:149, Blidö
Tulka 4:45, Häverö
Snesslingby 12:26, Länna
Spersboda 1:29, Riala
Frötuna-Björknäs 2:145, Frötuna
Blidö 1:426, Blidö
Smara 1:220, Edsbro
Skeppsmyra 3:72, Björkö-Arholma
Svartnö 2:49, Länna

GODKÄNDA W C ANSLUTNA T I L L S L U T E N T A N K
Diarienummer
Fastighet
2010-744-4121
Edebo-Boda 1:26, Edebo
2010-1455-4121
Skeninge 1:81, Björkö-Arholma
2010-1570-4121
Utveda 1:85, Vätö
2010-1180-4121
Vämlinge 6:255, Estuna
2010-1358-4121
Söderbyle 1:40, Väddö
2010-1154-4121
Lågarö 11:62, Rådmansö
2010-167-4121
Klemensboda 24:1, Frötuna
2010-1517-4121
Blidö-Boda 1:149, Blidö
2010-1513-4121
Grövsta 8:212, Länna
2010-1831-4121
Grövsta 8:208, Länna
2010-1674-4121
Väddö-Mälby 2:13, Väddö

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
i

Sida
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
Meddelanden från iniljö-/häIso-/livsmedeIsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA W C ANSLUTNA T I L L S L U T E N T A N K forts.
Diarienummer
Fastighet
2010-1875-4121
Ragnamö 1:29, Väddö
2010-1914-4121
Snesslingby 12:26, Länna
2010-1976-4121
Blidö-Boda 1:174, Blidö
2010-1590-4121
Kaggeboda 2:94, Frötuna
2010-1777-4121
Spersboda 1:29, Riala
2010-1992-4121
Frötuna-Björknäs 2:145, Frötuna
2010-1980-4121
Oxhalsö 1:153, Blidö
2010-2028-4121
Södra sund 1:11, Väddö

GODKÄNNANDE A V E G E T OMHÄNDERTAGANDE AV
TOALETTAVFALL
Diarienummer
Fastighet
2010-1917-4590
Norrbyle 5:96, Väddö
2010-1792-4590
Yxlö 2:125, Blidö
2010-1554-4590
Norröra 6:21, Blidö
2010-1954-4590
Fjäll 2:46, Väddö
2010-2113-4590
Rävsnäs 4:16, Rådmansö
2010-2139-4590
Norrbyle 5:50, Väddö

GODKÄNDA VÄRMEPUMP ANLÄGGNINGAR
Diarienummer
Fastighet
2010-1892-4140
Gottsta 3:16, Häverö
2010-1679-4140
Gåsvik 1:44, Väddö
2010-1775-4140
Tälje 2:20, Norrtälje
2010-1759-4140
Grisslehamn 22:6, Väddö
2010-1095-4140
Hårnacka 4:16, Estuna
2010-1981 -4140
Vettershaga 3:10, Länna
2010-1840-4140
Storken 18, Norrtälje
2010-1888-4140
Rö-Eke 1:9, Rö

Justerare

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden (bmn)
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedeIsenheteii
Godkända anläggningar
GODKÄNDA VÄRMEPUMP ANLÄGGNINGAR fortsDiarienummer
Fastighet
2010-1916-4140
Hagtornen 3, Norrtälje
2010-1760-4140
Gottröra 2:10, Gottröra
2010-1834-4140
Underskog 1:118, Länna
2010-1925-4140
Väddö-Veda 1:23, Väddö
2010-1924-4140
Hårnacka 9:3, Estuna
2010-1997-4140
Bredsund 1:55, Häverö
2010-1756-4140
Bredsund 1:15, Häverö
2010-1939-4140
Bonden 6, Norrtälje
2010-1945-4140
Utlunda 5:13, Roslagsbro
2010-2002-4140
Lärkan 8, Norrtälje
2010-1686-4140
Mora 2:23, Länna
2010-1593-4140
Östhamra 1:32, Frötuna
2010-1878-4140
Bredsund 1:23, Häverö
2010-1926-4140
Nedra söderby 3:4, Roslagsbro
2010-2053-4140
Grisslehamn 18:30, Väddö
2010-2013-4140
Gåsvik 5:42, Väddö
2010-1932-4140
Yxlö 1:154, Blidö
2010-2089-4140
Buddboda 1:1, Frötuna
2010-2132-4140
Laboremus 10, Norrtälje
2010-2088-4140
Rimbo-Tomta 1:26, Rimbo

DEPONERING AV MUDDERMASSOR
Diarienummer
Fastighet
2010-659-4370
Sindvik 1:6, Rådmansö
2010-119-4370
Älmsta 31:1 och 4:16, Väddö

VERKSAMHETSLOKAL
Diarienummer och fastighet
2010-945-4420
Hallsta 2:200, Häverö

Justerare

Juste rare

•t

Lokal avseende samt sökande/företagsnamn
Öppen förskoleverksamhet/Norrtälje kommun

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/häIso-/Hvsmedelsenheten
B E S L U T OM R E G I S T R E R I N G AV LIVSMEDELSANLAGGNING O C H
REGISTRERINGSAVGIFT
Diarienummer och fastighet
Sökande/företagsnamn
2009- 3749-4661
Barn- och skolnämnden, Roslagsskolan
Skogshill 11, Norrtälje
2010- 1911-4663
Lingslätö 2:1, Väddö

Stiftelsen Barnens Dag/Assögården

2010-1940-4663
Edebo-Sättra3:8, Edebo

Autoservice i Hallstavik AB

2010-1983-4663
Mora 3:58, Länna

Tina Markén/Familjedaghemmet Tina
Marken

2010-1985-4663
Utanbro 1:50, Länna

Jessica Richter/Familjedaghem Jessica
Richter

2010-2018-4663
Tulpansvampen 2, Norrtälje

Silverhemmen Vård och omsorg AB/
Solbacka demensboende.

2010-2062-4663
Mode 1, Norrtälje

Tiohundra AB/Aktivitetshuset Åran

2009-3812-4663
Jupiter 13, Norrtälje

Pharmacy Company Sweden 1 AB/Apotek
Hjärtat Norrtälje

2009-2594-4663
Harbroholm 6:25, Ununge

Skebo kött AB marknadsförsäljning

B E S L U T OM ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE/
A V R E G I S T R E R I N G A V L I V S M E D E L S ANLÄGGNING
Diarienummer och fastighet
Anledning till återkallande
Ekgården.
Beslut om avregistrering av
2010-2047-462
livsmedelsanläggning. På
Edsbro-Sättra 3:15, Edsbro
verksamhetsutövarens begäran.
2010-2048-462
Tälje 3:77, Norrtälje

Grodans Nattis. Beslut om avregistrering av
livsmedelsanläggning. På
verksamhetsutövarens begäran.

2010-2060-462
Mosebacke 5, Norrtälje

Trp Mosebacke. Beslut om avregistrering
av livsmedelsanläggning. På
verksamhetsutövarens begäran.
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Sammanträdesdatum
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bmn § 86
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miIjö-/häIso-/livsmedelsenheten
B E S L U T O M ÅTERKALLANDE A V GODKÄNNANDE/
A V R E G I S T R E R I N G AV LIVSMEDELSANLÄGGNING forts...
Diarienummer och fastighet
Anledning till återkallande
Rospiggens matcafé. Beslut om
2010-2148-462
avregistrering av livsmedelsanläggning. På
Delfinen 4, Norrtälje
verksamhetsutövarens begäran.
2010-2154-462
Hallsta 38:1, Häverö

Dannys Matservering. Beslut om
avregistrering av livsmedelsanläggning. På
verksamhetsutövarens begäran.

2010-2123-462
Tälje 2:193, Norrtälje

Vigelsjö Gård. Beslut om avregistrering av
livsmedels an läggning. På
verksamhetsutövarens begäran.

YTTRANDEN
Diarienummer och fastighet
2010-1871-702
Merkurius 2, Norrtälje, Teatern

Yttrande till och avseende
Socialkontoret. Yttrande över ansökan om
tillstånd till servering av alkoholdrycker.

2010-1958-457
Rimbo-Vallby 5:9, Rimbo

Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om
tillstånd till transport av avfall.

2010-1974-702
Vulkanus 7, Norrtälje, Gamla Stans
Trädgård

Socialkontoret. Yttrande över ansökan om
tillstånd till servering av alkoholdrycker.

2010-1918-432
Tjockö 1:45, Rådmansö

Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan om
vattenverksamhet.

2010-2064-4279
Varsvik 9:2, Edebo

Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om
täktverksamhet.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr: 2010-1703-4611
Fastighet: Furusund 2:219, Blidö
Beslut om föreläggande med vite, Furusunds servicecenter AB
Dnr: 2010-1943-4692
Fastighet: Furusund 2:219, Blidö
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, Furusunds servicecenter AB
Justerare

Justerare

Sida

Utdragsbestyrkande
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miIjö-/hälso-/livsmedelsenheten
ÖVRIGA B E S L U T

forts....

Dnr: 2008-3336-423
^

Fastighet: Spillersboda 1:39 och 1:40, Frötuna
Bedömning av utförd miljöteknisk markundersökning för Spillersboda såg.
Dnr: 2010-231-406

^

Fastighet: Edsbro-Åsby 1:49, Edsbro
Beslut om fast årlig avgift för bygg- och miljönämndens verksamhet.
Dnr: 2010-1856-4611
Fastighet: Bagaren 7, Rimbo, Coop Konsum Rimbo
Beslut om föreläggande.
Dnr: 2010-1881-4274 (tjänsteskrivelse)
Fastighet: Åkerö 5:83, Rådmansö
Anmälan om misstanke om brott mot miljöbalken. Utfyllnad med
sprängsten/schaktmassor inom strandskyddsområde.
Dnr: 2010-1982-4611

(

Fastighet: Gottsta 1:150, Häverö, Häverögrillen
Beslut om föreläggande.
Dnr: 2010-711-4276

(

Fastighet: Dyvik 3:230, Vätö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Fiskebyns avloppsreningsverk.
Dnr: 2006-1679-4652
Fastighet: Marum 6:20, Björkö-Arholma
Föreläggande att inkomma med provtagningsprogram. Marums
samtal lighetsförening.
Dnr: 2006-1675-4652
Fastighet: HäverÖ-Bergby 6:6, Häverö
Föreläggande att inkomma med provtagningsprogram. Hammarskogens
samfallighetsförening.
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Meddelanden från miIjö-/hälso-/livsinedeIsenheten
ÖVRIGA B E S L U T

forts....

Dnr: 2010-2051-4692
Fastighet: Furusund 2:219, Blidö
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll. Furusunds servicecenter AB
Dnr: 2010-179-417
Fastighet: Riala-Sättra 2:196, Riala
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten.
Dnr: 2006-1685-4652
Fastighet: Dyvik 1:5, Vätö
Föreläggande om att inkomma med provtagningsprogram. VätöhuvudDyviks samfallighetsförening.
Dnr: 2002-133-416
Fastighet: Svensboda 1:133, Riala
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten.
Dnr: 2009-2540-417
Fastighet: Abrahamsby 2:229, Rimbo
Föreläggande om försiktighetsmått avseende WC-avlopp på fastigheten
Abrahamsby 2:229.
Dnr: 2010-1300-4672
Fastighet Gärdsnäs 2:1, Länna
Beslut om registrering av dricksvattenanläggning och registreringsavgift.
Gärdsnäs Ga:3, Gärdsnäs samfallighetsförening.
Dnr: 2006-1689-4652
Fastighet: Gärdsnäs 2:1, Länna
Fastställande av provtagningsprogram. Gärdsnäs samfallighetsförening.
Dnr: 2010-2003-4580
Fastighet: Själbottna 1:83, Blidö
Dispens från renhållningsordningen för eget omhändertagande av slam.
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden från mifjö-/häIso-/livsmedelsenheten
ÖVRIGA B E S L U T

forts....

Dnr: 2010-1956-4580
Fastighet: Glyxnäs 3:101, Blidö
Avslag på ansökan om dispens från obligatorisk slamtömninj

AVVISNING/AVSKRIVNING A V ÄRENDE
Diarienummer och fastighet
2010-1758-431
Smara 1:87, Edsbro

Avvisning/avskrivning samt anledning
Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande dikning och fällning av träd.
Olägenhet kan inte konstateras.

2010-1830-450
Källsmora 1:28, Riala

Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande nedskräpning av tomt. Skräpet
utgör inte någon fara för människors hälsa
eller miljön.
Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande nedskräpning. Skräpet utgör inte
någon fara för människors hälsa eller
miljön.
Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande omkullvält, nedbränd skrotbil.

2008-2460-450
Källsmora 1:33, Riala

2008- 2461-451
Källsmora 1:43, Riala
2009- 3763-450
Broby 2:10, Söderbykarl

Beslut om att avsluta inkommet klagomål
på nedskräpning. Området är upprensat och
fråga om säkerhet är överlämnat till polis
och Länsstyrelse.

2008-2447-454
Underskog 1:50, Länna

Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande nedskräpning. Olägenhet har ej
konstaterats.
Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande buller från dieselaggregat
Olägenhet har ej konstaterats.

2008- 2496-425
Issjö 1:71, Länna
2010-1638-4454
Malsättra l:3,Närtuna

Avskrivning av ärende angående klagomål
på bullerstörning.

2009- 3619-418
Tjockö 1:6, Rådmansö

Avskrivning av ärende om klagomål på
avloppsanläggning. Brister åtgärdade.
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DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/häIso-/lfvsmedeIsenheten
AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE forts....
Diarienummer och fastighet
Avvisning/avskrivning samt anledning
2010-1963-4580
Dispens från renhållningsordningen för
Norrmansö 1:63, Blidö
eget omhändertagande av slam.
2010-879-4100
Svensboda 1:10, Riala

Avvisning av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Begärda handlingar har
ej inkommit.

2010-1712-418
Riala-Eneby 1:26, Riala

Avskrivning av ärende om klagomål på
avloppsanläggning. Anläggningen uppfyller
kraven.

2010-1332-4458
Höken 3, Norrtälje

Avskrivning av ärende angående klagomål
på buller i bostadsrättslägenhet.

2010-1616-4111
Väddö-Tomta 2:63, Väddö

Avvisning av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Begärda handlingar har
ej inkommit.

2010-1377-4110
Rådmanby 22:26, Rådmansö

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2010-1624-4594
Riala-Ekeby 14:9, Riala

Avskrivning av olägenhets anmälan
gällande hantering av latrinavfall.
Olägenhet har ej konstaterats.

2003-2896-410
Alsvik 3:396, Blidö

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning.
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(C = Sara Helmersson, D= Tore Strömberg, I - Karl-Gunnar Karlsson
F - Birgitta Öhrlund)

Delegationsbeslut 2010 augusti, september; beslutsm 1003-1059, 1060-1197

D E L E G A T I O N S B E S L U T FÖR AUGUSTI 2010
C 1003/10
Dm; 10/1017
Bergsvik 1:38 i Vätö församling - förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.
C 1004/10
Dnr: 10/1016
Bergsvik 1:39 i Vätö församling - förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.
C 1005/10
Dnr: 10/652
Hårnacka 8:1 del av i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av två
enbostadshus.
C 1006/10
Dnr: 10/852
Lågarö 4:51 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus alt fritidshus.
C 1007/10
Dnr: 10/853
Lågarö 4:52 i Rådmansö församling - förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus alt fritidshus.
C 1008/10
Dm: 10/1179
Tulka 2:10 i Häverö församling - strandskyddsdispens för uppförande av
friggebod.
D 1009/10
Dm: 10/1383
Bergshamra 1:265 i Länna församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
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D 1010/10
Dnr: 10/1338
Byholma 3:45 i Väddö forsamling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
garage/c arport.
D 1011/10
Dm: 10/1363
Hallonet 4 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus, inglasat uterum samt installation av eldstad.
D 1012/10
Dnr: 10/1401
Håknäs 1:114 i Vätö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1013/10
Dnr: 10/1231
Håtö 1:105 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1014/10
Dnr: 10/1266
Kaggeboda 2:98 i Frötuna församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1015/10
Dnr: 10/1275
Kolsvik 1:114 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus samt installation av eldstad.
(

D 1016/10
Dm-: 10/1352
Lågarö 2:9 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av enbostadshus och om- och tillbyggnad av garage.

V

D 1017/10
Dnr: 10/1199
Lågarö 11:16 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1018/10
Dm: 10/1394
Lögla 1:24 i Länna församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1019/10
Dnr: 10/1403
Massum 2:46 i Väddö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
enbostadshus.
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D 1020/10
Dnr: 10/1386
Nabbo 2:83 i Rådmansö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
t

D 1021/10
Dm: 10/1347
Norrmansö 1:21 i Länna församling - bygglov för uppförande av fritidshus och
installation av eldstad samt rivning av byggnad.
D 1022/10
Dnr: 10/1424
Norrveda 1:203 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
förråd/c arpor t.

,

D 1023/10
Dnr: 10/1139
Oxhalsö 2:251 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
bastu, rivning av befintlig bastu.
D 1024/10
Dnr: 10/1404
Oxhalsö 2:821 i Blidö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1025/10
Dnr: 10/1420
Rangarnö 1:23 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
'

D 1026/10
Dm-: 10/1417
Rotholma Äng 1:3 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage samt rivning av skärmtak.

(

D 1027/10
Dnr: 10/1390
Rådmansö 1:206 i Rådmansö församling - bygganmälan för installation av
eldstad i fritidshus.

K

D 1028/10
Dm: 10/1436
Rävsnäs S:21 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av pumpstation.
D 1029/10
Dm: 10/1023
Själbottna 1:118 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av gäststuga, befintlig gäststuga rives.
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D 1030/10
Dm: 10/1129
Solö 1:122 i Länna församling - bygglov för uppförande av enbostadshus och
installation av eldstad.
D 1031/10
Dnr: 10/1429
Spersboda 1:101 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1032/10
Dnr: 10/1396
Sundskär 1:35 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
D 1033/10
Dnr: 10/1400
Tälje 4:60 i Norrtälje församling ~ bygglov och bygganmälan för uppsättning av
skylt.
D 1034/10
Dnr: 10/1236
Upplunda 2:19 i Roslagsbro församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus och carport/förråd.
D 1035/10
Dnr: 10/1432
Utanbro 1:47 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
industribyggnad, kundtoalett och kafferum.
D 1036/10
Dnr: 10/1074
Väddö Prästgård 1:2 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av regnskydd.
D 1037/10
Dm: 10/1369
Öland 12 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för ändring i
bygglov för uppförande av garage, ändrad fasadfärg på garage och jordkällare.
D 1038/10

Dm: 10/1443

Österbotten 4 i Norrtälje församling - rivningslov för rivning av gäststuga.
D 1039/10

Dnr: 10/1426

Färsna 1:2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
vindskydd samt skogslekplats.
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D 1040/10
Dnr: 10/1372
Färsna 1 ;2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tidsbegränsad
uppsättning av skylt.
Tidsbegränsat intill 2011 -12-31.
D 1041/10
Dnr: 10/1385
Gryta 4:82 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för ändrad
användning av förråd till bastu/relax, tillbyggnad av bastubyggnad samt
installation av eldstad.
D 1042/10
Dnr: 10/1457
Harö 2:20 del av i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
D 1043/10
Dnr: 10/1087
Hårnacka 4:18 i Estuna församling - bygglov för uppförande av tvåbostadshus
och garage samt installation av eldstad.
D 1044/10
Dm: 10/844
Håtö 2:111 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus, uppförande av bastu/friggebod samt installation av eldstad.
D 1045/10
Dm: 10/1454
HäverÖsund 1:11 i Edebo församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av carport.
D 1046/10
Dnr: 10/1444
Morellen 3 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus samt tillbyggnad av garage/förråd.
D 1047/10
Dnr: 10/622
Norra Råda 2:54 i SÖderbykarl församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus samt installation av eldstad.
D 1048/10
Dnr: 10/1412
Norrland 15 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning
av teknikbod på hustak.
D 1049/10
Dnr: 10/1448
Norröra 1:54 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
förråd.
Justerare
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D 1050/10

Dnr: 10/1340

D 1051/10

Dnr: 10/1305

D 1052/10

Dnr: 10/1445

D 1053/10

Dnr: 10/1319

D 1054/10

Dm: 10/1418

D 1055/10

Dnr: 10/447

D 1056/10

Dnr: 10/1422

D 1057/10

Dm: 10/1099

D 1058/10

Dm: 10/1141

D 1059/10

Dm: 10/1453

Norröra 1:80 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
plank.

Oxhalsö 2:857 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring
på gäststuga, ny takvinkel, nya fönster.

Rangarnö 3:10 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.

Rävsnäs 1:10 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av pumpstation.

Vulkanus 2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring
samt installation av eldstad i lokal/lägenhet i fristående byggnad.

Väddö-Hammarby 3:10 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.

Väddö-Tomta 7:23 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av uthus.

Väddö-Östernäs 8:1 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage/förråd, rivning av befintligt uthus.

Väringen 2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning av
plank.

Västra Edsvik 1:26 i Björkö-Arholma församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av gäststuga/förråd.
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D E L E G A T I O N S B E S L U T FÖR S E P T E M B E R 2010
D 1060/10
Dnr: 10/1467
Adamsberg 7:53 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1061/10
Dnr: 10/1461
Fjäll 19:78 i Väddö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
bastubyggnad.
D 1062/10
Dm: 10/1473
Gottsta 1:323 i Häverö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
enbostadshus.
D 1063/10
Dnr: 10/1464
Gräddö 2:92 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av pumphus.
D 1064/10
Dm: 10/1384
Håtö 2:51 i Frötuna församling ~ bygglov och bygganmälan för uppförande av
garage.
D 1065/10
Dm: 10/1395
Senneby 15:6 i Väddö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1066/10
Dnr: 10/1299
Smara 1:281 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
uthus.
D 1067/10
Dnr: 10/1402
Sundsta 4:18 i Husby-Sjuhundra församling - bygganmälan för installation av
eldstad i fritidshus.
D 1068/10
Dnr: 10/1193
Tälje 3:172 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
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D 1069/10
Dnr: 10/1071
Uppveda 1:34 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
D 1070/10
Dm: 10/1332
Västra Edsvik 1:29 i Björkö-Arholma församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av förråd/TC samt rivning av befintligt uthus.
C 1071/10
Dm: 10/508
Rosliden 5:1 del av i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov och
bygganmälan för ändrad användning och fasadändring av tvättstuga till gästrum
och förråd.
C 1072/10
Dnr: 10/405
SingÖ-Boda 1:109skifte 2 i Singö församling - strandskyddsdispens samt
bygglov och bygganmälan för uppförande av brygga.
C 1073/10
Dnr: 10/1149
Upplunda 6:1 i Roslagsbro församling - strandskyddsdispens samt bygglov och
bygganmälan för uppförande av transformatorstation.
C 1074/10
Dnr: 10/862
Örvik 2:33 i Häverö församling - strandskyddsdispens för uppförande av
friggebod samt strandskyddsdispens och bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga/förråd och installation av eldstad.
C 1075/10
Dnr: 08/1287
Svanberga 1:9 del av i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av tre
enbostadshus alt. fritidshus
C 1076/10
Dm: 10/1125
Bergsvik 3:36 i Vätö församling - strandskyddsdispens för uppläggning av
muddermassor.
C 1077/10
Dm: 09/2426
Mora 2:45 i Länna församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan
för uppförande av vågbrytare

Justerare

0X

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE

SAWIWIANTRÄDES PROTOKOLL

i//-vv^vii ivi

Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-10-14

41 (52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT
C 1078/10
Dnr: 10/1056
Oxhalsö 2:190 och Yxlö 1:8 i Blidö församling - strandskyddsdispens, bygglov
och bygganmälan för uppförande av två skyltar.
C 1079/10
Dnr: 10/436
Svartlöga 3:5 del av i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av ett
fritidshus
1 1080/10
Dnr: 10/889
Gottröra 2:8 i Gottröra församling - tillstånd brandfarlig vara, utökning av
tillstånd 7000 I B 85
D 1081/10
Dm: 10/1548
Bergshamra 1:136 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
D 1082/10
Dnr: 10/1174
Bro-Ekeby 9:5 i Roslagsbro församling - ändring av bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av enbostadshus, tillkommer uterum och burspråk.
D 1083/10
Dm-: 10/1478
Eknö 1:14 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.

(

D 1084/10
Dnr: 10/1482
Flygspanaren 6 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för
uppsättning av skylt, ändrad placering.

(

D 1085/10
Dnr: 10/1370
Gryta 5:72 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av förråd/gäststuga.
D 1086/10
Dnr: 10/1334
Gåsvik 1:64 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
gäststuga.
D 1087/10
Dnr: 10/1550
Hemmarö 2:122 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
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D 1088/10
Dnr: 10/850
Hjälmen 1 i Norrtälje församling - bygglov för ändrad användning av skola till
lokaler för ungdoms/barnmorskemottagning m m samt fasadändring
D 1089/10
Dnr: 10/1490
Håtö 2:130 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
garage/förråd.
D 1090/10
Dm: 10/1339
Högmarsö 2:217 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1091/10
Dm: 10/1541
Lågarö 5:51 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av teknikbod.
D 1092/10
Dnr: 10/1531
Rådmanby 27:23 i Rådmansö församling - bygganmälan för installation av
eldstad i fritidshus.
D 1093/10
Dm: 10/1171
Rådmansö-Brevik 2:12 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av stall/förråd.
D 1094/10
Dnr: 10/1530
Rånäs 4:49 i Fasterna församling - bygganmälan för installation av eldstad i
enbostadshus.
D 1095/10
Dnr: 10/1502
Räfsja 1:80 i Estuna församling - ändring i bygglov för uppförande av
enbostadshus och garage/förråd, ändrad hustyp och placering av garage/förråd.
D 1096/10
Dnr: 10/1101
Smara 1:97 i Edsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus samt installation av eldstad.
D 1097/10
Dm: 10/1014
Sälgen 3 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för inglasning av 20
balkonger på flerbostadshus.
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D 1098/10
Dm: 10/1480
Vårsolen 1 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för inglasning av
balkong.
D 1099/10
Dm: 10/1337
Väddö-Tomta 3:54 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
D 1100/10
Dnr: 10/1538
Älmsta 3:61 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning av
skylt.
C 1101/10
Dnr: 09/2390
Blidö-Boda 1:55 i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av fritidshus, installation av eldstad samt rivning av del av befintlig
sjöbod.
C 1102/10
Dnr: 10/1039
Gåsvik 6:3 i Väddö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan
för uppförande av förråd/carport.
C 1103/10
Dnr: 10/127
Norrvreta 3:16 del av i Singö församling - förhandsbesked för uppförande av två
fritidshus.
(

C 1104/10
Dm-: 10/607
Sika 4:35 del av i Frötuna församling - strandskyddsdispens och förhandsbesked
för uppförande av ett enbostadshus.

1

(

C 1105/10
Dnr: 09/1649
Svartnö 1:73 skifte 1 i Länna församling - förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus alt fritidshus.
C 1106/10
Dnr: 10/1323
Tjockö 1:64 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens för uppförande av
brygga.
D 1107/10
Dnr: 10/1493
Backby 1:38 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
förråd/s o vdel.
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D 1108/10
Dnr: 10/1555
Bergshamra 1:91 i Länna forsamling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus, inbyggnad av befintlig veranda,
D 1109/10
Dnr: 10/1558
Bergshamra 2:53 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus, inbyggnad av förstukvist.
D 1110/10

Dnr: 10/1399

Blidö-Boda 1:153 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus.
D 1111/10

Dm: 10/772

Edeby 14:1 del av i Väddö församling - bygglov för uppförande av enbostadshus
och garage, förråd, kontor och friggebod samt installation av eldstad.
D 1112/10
Dm-: 10/1341
Frötuna-Björknäs 2:117 i Frötuna församling - bygglov för uppförande av
fritidshus.
D 1113/10
Dnr: 10/1512
Gräddö 3:37 i Rådmansö församling - ändring i bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus, torn och balkong samt fasadändring.
D 1114/10
Dm: 10/1427
Harg 6:11 i Vätö församling - ändring av bygglov och bygganmälan för uppförande av uthus, ändrad placering.
D 1115/10
Dm: 10/1536
Mandelkremlan 25 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av enbostadshus, upptagande av altandörr.
D 1116/10
Dm-: 10/1252
Marum 8:11 i Björkö-Arholma församling ~ bygglov och bygganmälan för uppförande av gäststuga.
D 1117/10
Dm: 10/1522
Norra Berget 1 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av samlingslokal, ändrade fönster och ny balkong.
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D 1118/10

Dm-: 10/1225

D 1119/10

Dnr: 10/1289

D 1120/10

Dnr: 10/1553

D 1121/10

Dnr: 10/1508

D 1122/10

Dnr: 10/1495

D 1123/10

Dm: 10/1008

D 1124/10

Dnr: 10/1560

D 1125/10

Dnr: 10/1563

D 1126/10

Dnr: 10/1449

D 1127/10

Dnr: 10/1545

Norrland 15 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning
av skylt samt fönsterdekaler.

Nysättra 1:22 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.

Pegasus 4 i Norrtälje församling - bygganmälan för installation av eldstad i
flerbostadshus.

Riddersholm 1:8 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av byggnad för brunnslammottagning.

Rimbo-Ekeby 3:1 i Rimbo församling - ändring i bygglov för uppförande av
tvåbostadshus och garage, ändrad hustyp från tvåbostadshus till enbostadshus.

Singö-Boda 1:23 i Singö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av gäststuga och installation av eldstad.

Stommen 13 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring
av radhus, inbyggnad av del av balkong.

Svartnö 1:50 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
komplementbyggnad.

Tälje 3:264 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.

Yxlö 2:207 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus och installation av eldstad.
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C 1128/10
Dnr: 10/1462
Bergsvik 2:6 i Vätö församling - strandskyddsdispens för uppläggning av
muddermassor
C 1129/10
Dnr: 10/765
Estuna-Eneby 3:4 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus och carport/förråd
C 1130/10
Dnr: 09/1313
Håknäs 1:13 del av och 2:12 del av i Vätö församling - förhandsbesked för uppförande av tre fritidshus.
C 1131/10
Dm: 10/930
Simpnäs 2:87 i Björkö-Arholma församling - bygglov och byggaiimälan för uppförande av gäststuga samt installation av eldstad.
C 1132/10
Dnr: 10/1065
Åkerö 8:15 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av en komplementbyggnad.
C 1133/10
Dnr: 10/214
Tulka 2:16 i Häverö församling - strandskyddsdispens för uppförande av brygga
samt uppläggning av muddermassor.
C 1134/10
Dm: 10/1465
Bredsättra S:3 i Roslagsbro församling - strandskyddsdispens för ändrad
placering av en transformatorstation
C 1135/10
Dnr: 10/755
Rådmansö-Gillberga 2:19 i Rådmansö församling - bygglov för uppförande av
ett fritidshus och en komplementbyggnad samt rivning av befintlig bostad.
C 1136/10
Dm: 10/1288
Tjockö 2:11 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för uppförande av brygga.
D 1137/10
Dnr: 08/1764
Arholma 1:109 i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked för uppförande
av fyra fritidshus och uthus.
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D 1138/10
Dnr: 10/1631
Blidö 1:102 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1139/10
Dnr: 10/1596
Blidö 1:120 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1140/10
Dm: 10/1604
Blidö 1:528 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring av
fritidshus, ändrad färgsättning och panel.
D 1141/10
Dm: 10/1601
Blidö 1:551 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1142/10
Dm: 10/1641
Gottsta 1:163 i Häverö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
enbostadshus.
D 1143/10
Dm: 10/1261
Grisslehamnl 8: i 1 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
D 1144/10
Dm: 10/1483
Gräddö 2:14 i Rådmansö församling ~ tidsbegränsat bygglov och byggamnälan
för ändrad användning av enbostadshus till förskola.
D 1145/10
Dnr: 10/1639
Gräddö 2:62 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus, uterum och uppförande av gäststuga samt installation av eldstad.
D 1146/10
Dnr: 10/1614
Gräsken 1:80 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1147/10
Dnr: 10/1630
Gärdsnäs 1:29 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för till och
påbyggnad av enbostadshus.
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D 1148/10
Dnr: 10/1580
Hallsta 4:61 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring
av garage, från rakt tak till lutande.
D 1149/10
Dm: 10/1615
Hallsta 4:128 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
klubbhus.
D 1150/10
Dnr: 05/1918
Harka 2:29 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
komplementbyggnad, carport.
D 1151/10
Dnr: 10/1609
Herräng 1:220 i Häverö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1152/10
Dnr: 10/1634
Humlö 1:72 i Frötuna församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus, ändrad placering.
D 1153/10
Dnr: 10/1264
Håtö 2:279 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1154/10
Dnr: 10/1646
Högmarsö 2:56 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för fasadändring
av komplement byggnad.

'

v

D 1155/10
Dm: 10/1516
Källsmora 1:122 i Riala församling - bygglov för uppförande av fritidshus.

(

D 1156/10
Dnr: 10/1608
Norrveda 1:200 i Vätö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1157/10
Dnr: 09/2482
Norrvreta 2:25 i Singö församling - ändring i bygglov, ändrad hustyp från
fritidshus till enbostadshus samt uppförande av garage/carport, strandskyddsdispens
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D 1158/10
Dm-: 10/1503
Norröra 12:1 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1159/10
Dnr: 10/1554
Norröra 13:1 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1160/10
Dm: 10/1378
Oxhalsö 2:641 i Blidö församling - bygglov för uppförande av fritidshus och
gäststuga samt installation av eldstad.
D 1161/10
Dnr: 10/1644
Oxhalsö 2:873 i Blidö församling - ändring i bygglov för uppförande av fritidshus, ändrad hustyp.
D 1162/10
Dm: 10/1547
Riala-Sättra 2:153 i Riala församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1163/10
Dnr: 10/1584
Rimbo-Ekeby 1:38 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
D 1164/10
Dnr: 10/1523
Rimbo-Tomta 1:37 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av förråd.
D 1165/10
Dnr: 10/1607
Skebo 1:159 i Ununge församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus, takkupa.
D 1166/10
Dnr: 10/1184
Skraken 2 i Rimbo församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
carport/förråd.
D 1167/10
Dnr: 10/1533
Sö derby karls-Ny by 1:9 i Söderbykarl församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus.
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D 1168/10
Dnr: 10/1645
Tulka 2:85 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1169/10
Dnr: 10/1625
Tulka 3:31 i Häverö församling - ändring i bygglov och bygganmälan för uppförande av garage, ändrad placering.
D 1170/10
Dm: 10/1389
Utveda 1:103 i Vätö församling - bygglov och bygganmälan för inglasning av
altan i fritidshus.
D 1171/10
Dnr: 10/1579
Väddö-Tomta 5:42 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av garage.
D 1172/10
Dnr: 10/1627
Väddö-Tomta 20:6 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
D 1173/10
Dm-: 10/1594
Åkerö 8:7 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.

^

C 1174/10
Dnr: 10/1185
Lisinge 1:11 i Rö församling - strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan
för uppförande av transformatorstation.

(

C 1175/10
Dnr: 10/316
Vika 2:4 i Björkö-Arholma församling - bygglov för uppförande av ett fritidshus
samt installation av eldstad.
D 1176/10
Dnr: 10/1692
Alsvik 3:395 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1177/10
Dm: 10/1419
Arholma 17:16 i Björkö-Arholma församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus
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Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
„ «

X

j

l

v

x

l

...

KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14

51 (52)

bmn § 86
DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT
D 1178/10
Dm-: 10/1476
Björnborg 1:12 del av i Skederid församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad.
D 1179/10
Dnr: 10/1669
Björnö 1:43 i Frötuna församling - ändring i bygglov och bygganmälan för
utökad tillbyggnad av fritidshus.
D 1180/10
Dnr: 10/1663
Blidö 1:566 i Blidö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
fritidshus.
D 1181/10
Dm: 10/1573
Finsta 1:100 i Skederid församling - bygglov för ändrad användning från kontor
till lägenheter.
D 1182/10
Dnr: 10/1655
Frötuna-Nodsta 9:6 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av transformatorstation.
D 1183/10
Dnr: 10/1654
Frötuna-Nodsta 11: l i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av transformatorstation.
D 1184/10
Dnr: 10/1581
Gryta 3:99 i Rosiagsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1185/10
Dm: 10/1685
Gräddö 4:97 i Rådmansö församling - ändring i bygglov för ändrad placering av
gäststuga och förråd.
D 1186/10
Dm: 10/1686
Gärsta 1:10 i Edsbro församling - bygganmälan för installation av eldstad i
enbostadshus.
D 1187/10
Dnr: 10/1469
Hallsta 4:133 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus, garage.
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D 1188/10
Dm; 10/1617
Harö 1:70 i Roslagsbro församling - bygglov för uppförande av fritidshus samt
rivning av befintlig byggnad.
D 1189/10
Dm: 10/1413
Herräng 4:10 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
D 1190/10
Dm: 10/1391
Häverö-Bergby 6:25 i Häverö församling - bygganmälan för installation av
eldstad i fritidshus.
D 1191/10
Dnr: 10/1210
Kaggeboda 7:3 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av carport.
D 1192/10
Dm: 10/1671
Klemensboda 1:43 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av carport/förråd.
D 1193/10
Dm: 10/1534
Lasarettet 1 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
cykelgarage.
D 1194/10
Dm: 10/1653
Lågarö 11:126 i Rådmansö församling ~ bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
D 1195/10
Dnr: 10/1675
Norra Sund 60:1 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av garage/förråd.
D 1196/10
Dnr: 10/1693
Norröra 6:15 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus och uppförande av förråd/gästrum samt installation av eldstad.
D 1197/10
Dm: 10/1687
Nänninge 2:22 i Rådmansö församling - bygganmälan för installation av eldstad
i enbostadshus.
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Sivert Söderbärg
Rådmansgatan 10
761 41 Norrtälje

bmn § 87

Dnr BMN 09-2229

Sporren 5 i Norrtälje stad - f ö r h a n d s b e s k e d för uppförande av ett
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus då det strider mot
gällande detaljplan.

Motivering
Åtgärden strider mot gällande detaljplan då ny utfartsväg är dragen över grönområde, vilket inte far bebyggas enligt planbestämmelserna. Utfart över grönområde kan inte betraktas som mindre avvikelse, vilket sökande vill göra
gällande.
Lagrum
3 kap 1,2 §§, 8 kap 11 § plan- och bygglagen

Jäv
Irene Solberg Ruhn är inte närvarande vid ärendets behandling och beslut då hon
meddelat delikatessjäv.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas.
Faktura skickas i separat försändelse.
Hur man överklagar
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. N i
ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och
miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets
diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn,
fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad
av er och måste vara inlämnad till bygg- och miljönämnden inom tre
veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en
fullmakt i original skickas med.
Justerare
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bmn § 87

Dnr B M N 09-2229

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten Sporren 5.
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Fastighetens areal är 1386 m . Någon minsta tomtstorlek finns inte reglerad i
detaljplanen.
2

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Ny utfart är tänkt att dras söderut över ett markområde som i gällande detaljplan
ligger som parkmark. Markområdet används av de boende i området för rekreation, bland annat finns några fasta bänkar på platsen.
Fastigheten är smal, endast ca 25 meter bred, och saknar möjlighet till väganslutning utom i norr.
Huvudbyggnad måste placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.
Förslaget om delning av fastigheten strider mot gällande fastighetsplan (tomtindelning). Fastighetens tomtareal är liten och en delning av fastigheten skulle
bryta den väl sammanhållna stadsbild som finns i kvarteret och tillskapa en tomt
som strider mot bebyggelsetraditionen i området.
Sökande har vid handläggning av ärendet tillfrågats om han önskar ändra sin
ansökan, men sökande önskar stå fast vid sin första ansökan, både vad det gäller
byggnation och utfart.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Åtgärden strider mot gällande detaljplan då ny utfartsväg är dragen mot grönområde, vilket inte far bebyggas enligt planbestämmelserna.
Sökanden har i en senare inlämnad skrivelse hävdat att parkmarken saknar betydelse. Sökande har även inkommit med grannars medgivande om att anlägga utfart söderut mot Lotsgatan. Då utfart mot grönområde inte är att betrakta som
mindre avvikelse står bygg- och miljökontorets bedömning fast att utfart söderut
inte är möjlig.
Utdragsbestyrkande
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Åtgärden strider dessutom mot gällande fastighetsplan om fastigheten skulle
delas.
Förhandsbeskedet med delning av fastigheten och byggnation av ett nytt enbostadshus strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen 3 kap 1 § med
avseende på kravet på lämplig utformning med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Fastighetens tomtareal är liten och en delning av fastigheten skulle till—
skapa en tomt som strider mot traditionen på tomtstorlek i området.

(

Nu sökt förhandsbesked är inte förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 § planoch bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.
^

Förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus då det
strider mot gällande detaljplan.
Motivering
Åtgärden strider mot gällande detaljplan då ny utfartsväg är dragen över grönområde, vilket inte rar bebyggas enligt planbestämmelserna. Utfart över grönområde kan inte betraktas som mindre avvikelse, vilket sökande vill göra
gällande.
Åtgärden strider dessutom mot gällande fastighetsplan om fastigheten skulle
delas.

^

Förhandsbeskedet med delning av fastigheten och byggnation av ett nytt enbostadshus strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen 3 kap 1 § med
avseende på kravet på lämplig utformning med hänsyn till stads- och landskapsbilden.
Fastighetens tomtareal är liten och en delning av fastigheten skulle tillskapa en
tomt som strider mot traditionen på tomtstorlek i området.

(

Lagrum
3 kap 1, 2 §§, 8 kap i 1 § plan- och bygglagen
Politisk beredning
bmu 100408

Justerare

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2010 § 53.
Sökanden upplyses om att med en utfart mot Rådmansgatan ser utskottet en
möjlighet att kunna pröva förhandsbeskedet i positiv inriktning

Justerare

c /

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

bmn § 87

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-10-14

4(4)

Dnr BMN 09-2229

Kommunicering
Sökanden har i skrivelse daterad 5 maj 2010 yttrat sig med anledning av
utskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsekontoret, Teknik & Service har enligt yttrande daterat
2010-08-06 svarat att ytan består av parkmark och att avsikten är att området ska
återställas och skötas. Teknik och Service anser därför att en utfart på Önskat
område inte kan tillstyrkas utan att en planändring sker.

bmu 100923

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2010 § 129.

Exptiil:
Sivert Söderbärg, (delgivningskvitto)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

I NORRTÄLJE
\ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne
K-B Thorin
Hamnvägen 8
7183 57 Täby

bmn § 88

Dnr BMN 09-966

Större Pan 7 och 15 i Norrtälje stad - f ö r h a n d s b e s k e d för uppförande av ett flerbostadshus (5 ev. 7 Igh) samt rivning av befintliga
byggnader
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus (5 ev. 7 lgh) samt
rivning av befintliga byggnader då ansökan strider mot gällande detaljplan vad
avser placering dels på tomtgräns dels på mark som inte får bebyggas.

Motivering
Båda avvikelserna, placering på tomtgräns mot fastigheten Större Pan 1 samt på
mark som inte far bebyggas dvs. prickad mark, kan inte accepteras som mindre
avvikelser.
Flerbostadshuset skulle placeras i norra delen av dessa två fastigheter och därmed
skulle alla förrådsbyggnader på Större Pan 7 samt huvudbyggnad på Större Pan
15 rivas. I det nya bevarandeprogrammet är alla dessa byggnader markerade med
gul färg som betyder att byggnader är av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriska värde. Bygg- och miljönämnden anser att
huvudbyggnad på Större Pan 15 bör bevaras samt i framtiden vid ombyggnation/
reparation vidta åtgärder för att framhäva den ursprungliga karaktären. Förrådsbyggnader på Större Pan 7 bör bevaras på grund av att det finns så få förrådsbyggnader i stadskärnan som är så pass bra bevarade och som vittnar om tiden de
uppfördes i .
Lagrum PBL 8 kap 11 §, 3 kap 15 §

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas.
Faktura skickas i separat försändelse.

Justerare

Justeran

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2010-10-14

2(6)

Sammanträdesdatum

bmn § 88

Dnr BMN 09-966

Hur man överklagar
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. N i
ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och
miljönämnden, Box 808,761 27 Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets
diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn,
fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad
av er och måste vara inlämnad till bygg- och miljönämnden inom tre
veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en
fullmakt i original skickas med.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus (5 ev. 7 lgh)
samt rivning av befintliga byggnader.

Bakgrund
Fastigheterna omfattas av detaljplan.
Fastigheten Större Pan 7 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad
som innehåller affärslokaler, kontorslokal och bostäder samt flera komplementbyggnader.
Fastigheten Större Pan 7 ingår i det nya bevarandeprogrammet där huvudbyggnad
markerats med grön och komplementbyggnader med gul färg. Utdrag ur
bevarandeprogrammet bifogas.
Fastigheten Större Pan 7 har en areal på 462 m .
2

(
Fastigheten Större Pan 15 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad.
Fastigheten Större Pan 15 ingår i det nya bevarandeprogrammet där huvudbyggnad markerats med gul färg. Utdrag ur bevarandeprogrammet bifogas.
Fastigheten Större Pan 15 har en areal på 169 m .
2

Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Större Pan 7 och 15 belägna inom riksintresseområde för kulturmiljövården Norrtälje [AB84].

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

famn § 88

Dm BMN 09-966

Fastigheterna Större Pan 7 och 15 är belägen inom fornlämningsområde RAÄ 42
Norrtälje.
Enligt gällande detaljplan är fastigheterna betecknade med "A". Enligt det rar
byggnader inte uppföras till större höjd till takfoten än 14 m och inte innehålla
mer än 3 våningar förutom vindsvåning. Byggnader skall inte placeras på mark
som ej far bebyggas dvs. på prickad mark.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 3 § plan- och bygglagen skall bebyggelse lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
1. de boendes och övrigas hälsa,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice,
4. möjlighetenia att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.
Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till naturoch kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.
Enligt 8 kap 11 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder
inom områden med detaljplan bifallas om
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för
området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för detaljplanen inte
böljat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall
utföras
a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för
området, eller
b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en bygglovsprövning
enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), och
3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1,2 och 10—18 §§.

Utdragsbestyrkande

I t f ^ J NORRTÄLJE
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Bygg- och miljönämnden (bmn)

2010-10-14
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Sammanträdesdatum

bmn § 88

Dnr BMN 09-966

Bygg- och miljökontorets bedömning
Förslaget visar ett bostadshus som är placerad på tomtgräns mot fastigheterna
Större Pan 1 och därmed strider mot gällande detaljplan. I detaljplanen regleras
inte minsta avståndet till tomtgräns. Därmed hänvisas till minst 4,5 m till tomtgräns enligt övergångbestämmelser i 17 kap 4 § plan- och bygglagen.
^

Husets placering intill gatan strider mot gällande detaljplan. Huset placeras på
mark som inte lar bebyggas dvs. prickad mark.
Fastigheten Större Pan 7 har en yta på 462 m och är bebyggd med en huvudbyggnad som innehåller affärslokaler, kontorslokal och bostäder med en yta på ca
160 m .
2

(

'

2

Fastigheten Större Pan 15 har en areal på 169 m . Huvudbyggnaden planeras
rivas.
2

Den sökta byggnaden har en yta på ca 220 m . Detta ger en sammanlagd BYA på
360 m som är 57 % av den totala fastighetsarean för båda fastigheterna.
2

2

Tillräckligt stor yta som är lämplig för lek och utevistelsen på tomten finns inte,
vilket strider mot 3 kap 15 § plan- och bygglagen.
Ansökan gäller ett flerbostadshus med 5-7 lägenheter som tillsammans med de
befintlig uppgår till sammanlagt 6-8 lägenheter. För detta krävs mist 4-6 Pplatser (0,8 pl/lgh). Till det tillkommer 2-3 P-platser för verksamheter som
bedrivs i den befintliga byggnaden. Tillräckligt antal P-platser dvs. 0,8/lgh kan
inte anordnas, därmed strider förslaget mot 3 kap 15 § plan- och bygglagen.

^

Flerbostadshuset skulle placeras i norra delen av dessa två fastigheter och därmed
skulle alla förrådsbyggnader på Större Pan 7 samt huvudbyggnad på Större Pan
15 rivas. I det nya bevarandeprogrammet är alla dessa byggnader markerade med
gul färg som betyder att byggnader är av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriska värde. Bygg- och miljökontoret anser att
huvudbyggnad på Större Pan 15 bör bevaras samt i framtiden vid ombyggnation/reparation vidta åtgärder för att framhäva den ursprungliga karaktären.
Förrådsbyggnader på Större Pan 7 bör bevaras på grund av att det finns så få
förrådsbyggnader i stadskärnan som är så pass bra bevarade och som vittnar om
tiden de uppfördes i .

(.

Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen.

Justerare

Justerare ,

U tdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

bmn § 88

Dnr BMN 09-966

Bygg- och miljökontoret, i fråga om förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus, tar hänsyn till frågan om lokaliseringen av ett tvåvåningshus på den
aktuella platsen, husets volym samt antal lägenheter. Bygg- och miljökontoret
uttalar sig inte om husets exteriör inte heller om huruvida husets exteriör är
anpassad till befintligt bebyggelse eller inte.
Nu sökt förhandsbesked är inte förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 § planoch bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Järnlodet 4, Större Pan 6, 8,
och 9 samt Tälje 3:1 är berörda av sökt byggprojekt.
Samråds- och remissyttranden
Ägare till fastigheterna Järnlodet 4, Större Pan 6 och Tälje 3:1 har enligt
yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Större Pan 8 och 9 har inte kommit in med några
yttranden.
Förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att avslå förhandsbesked för uppförande av ett flerbostadshus (5 ev. 7 lgh) samt
rivning av befintliga byggnader
Motivering
Båda avvikelserna, placering på tomtgräns mot fastigheterna Större Pan 1 samt
på mark som inte far bebyggas dvs. prickad mark, kan inte accepteras som
mindre avvikelser.
Flerbostadshuset skulle placeras i norra delen av dessa två fastigheter och därmed
skulle alla förrådsbyggnader på Större Pan 7 samt huvudbyggnad på Större Pan
15 rivas. I det nya bevarandeprogrammet är alla dessa byggnader markerade med
gul färg som betyder att byggnader är av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriska värde. Bygg- och miljökontoret anser att
huvudbyggnad på Större Pan 15 bör bevaras samt i framtiden vid ombyggnation/
reparation vidta åtgärder för att framhäva den ursprungliga karaktären. Förrådsbyggnader på Större Pan 7 bör bevaras på grund av att det finns så få förrådsbyggnader i stadskärnan som är så pass bra bevarade och som vittnar om tiden de
uppfördes i .
Lagrum: PBL 8 kap 11 §, 3 kap 15 §
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden (bmn)

bmn § 88

bmu 100617

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammantfädesdatum

Dnr BMN 09-966

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 17 juni 2010 § 101.
Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.

Exp till:
Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne, c/o K-B Thorin (delg.kvitto)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrädesdatum

Björn Pehrsson

bmn § 8 9

Dm BMN 09-1518

Väddö-Tomta 5:109 i Väddö församling - föreläggande att a v l ä g s n a
olovligt utförd tillbyggnad av fritidshus.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att med stöd av 10 kap 14 § och 18 § plan- och bygglagen förelägga Björn
Pehrsson vid vite om 100 000 kronor att före 2011-01-01 ha avlägsnat den
olovligt utförd tillbyggnad på huvudbyggnaden på Väddö-Tomta 5:109, vilken
del sammanbinder huvudbyggnaden med den tidigare fristående gäststugan.
Den åsyftade delen av den utförda tillbyggnaden har på en till beslutet bifogad
situationsplan utmärkts med röd kantfärg.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas.

Hur man överklagar
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni
ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och
miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I skrivelsen anger ni ärendets
diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn,
fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad
av er och måste vara inlämnad till bygg- och miljönämnden inom tre
veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en
fullmakt i original skickas med.

^

(

Bakgrund
Genom en förfrågan till Stadsarkitektkontoret år 2004 uppmärksammades kontoret på att fritidshuset på fastigheten Väddö-Tomta 5:109 under åren 2002 -2003
varit föremål för en tillbyggnad med cirka 40 m BTA. Tillbyggnaden har
genomförts utan erforderligt bygglov och har inneburit att det under 1970-talet på
fastigheten uppförda fritidshuset och en intilliggande komplementbyggnad
sammanbundits till en byggnad.
2

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdalum

bmn § 89

Dnr B M N 09-1518

Denna olovligt utförda byggåtgärd har givit upphov till två ärenden som
handlagts av bygglovavdelningen; ett avseende uttagande av byggnadsavgift och
en bygglovansökan. Denna bygglovansökan syftade till att bygglov retroaktivt
skulle beviljas för den olovligt gjorda tillbyggnaden. Byggnadsnämnden
beslutade 2005-03-3 1 § 104 att avslå denna ansökan eftersom den strider mot
gällande detaljplan vad avser tillåten byggnadsyta (bruttoarea).
Byggnadsnämndens beslut överklagades och beslutet har överprövats enligt
följande:
Länsstyrelsen beslutade 2007-04-16 att avslå överklagandet. Länsstyrelsens
beslut Överklagades hos Länsrätten.
Länsrätten beslutade i Dom 2007-09-11 att avslå överklagandet. Länsrättens
Dom överklagades hos Kammarrätten.
Kammarrätten beslutade 2008-03-27 att inte meddela prövningstillstånd.
Kammarrättens beslut överklagades hos Regeringsrätten.
Regeringsrätten beslutade 2008-10-22 att inte meddela prövningstillstånd avseende Kammarrättens beslut.
De gjorda överprövningarna innebär att byggnadsnämndens beslut står fast.
Bygg- och miljökontorets bedömning
Det i 10 kap 19 § PBL angivna kravet är uppfyllt, nämligen att bygglovprövning
av en olovligt genomförd byggåtgärd skall göras innan föreläggande om rättelse
meddelas. Förhållandet att bygglov inte kan beviljas för den gjorda tillbyggnaden
innebär att fastighetsägaren Björn Perhsson av bygg- och miljönämnden med
stöd av 10 kap 14 § PBL skall föreläggas att avlägsna hela tillbyggnaden så att
förhållandet innan tillbyggnaden påbörjades återställs. Den dokumentation som
visar de båda byggnaderna innan tillbyggnaden påbörjades är bygglovritningar
som tillhör tre bygglovbeslut.
Föreläggandet får enligt 10 kap 18 § PBL förenas med ett vite som står i
proportion till bedömd kostnad för att avlägsna tillbyggnaden.
Kontorets förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att med stöd av 10 kap 14 § och 18 § Plan- och bygglagen vid vite av 250 000
kronor förelägga ägaren av Väddö-Tomta 5:109, Björn Perhsson, före
2010-01-01 ha avlägsnat olovligt utförd tillbyggnad som utmärkts med röd
kantfärg på en till detta beslut hörande situationsplan. Avlägsnandet av tillbyggnaden skall resultera i en återgång till ett fritidshus och en intilliggande
komplementbyggnad i enlighet med vad som framgår av bygglovritningar tillhörande 1971-10-29, 1977-11-18 respektive 1979-03-07 beviljade bygglov
inom fastigheten Väddö-Tomta 5:109.
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 09-1518

Politisk beredning
bmu 090924

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 24 september 2009 § 161.
Kommunicering
Ägaren Björn Pehrsson har tillställts utskottets beslut vilket fått till följd att en
dialog förts mellan kontoret och ägaren om en annan utformning av det föreslagna föreläggandet. En ansökan om retroaktivt bygglov för del av den olovligt
utförda tillbyggnaden har inlämnats efter samråd med kontoret. Denna ansökan
har kommunicerats med ägarna av berörda grannfastighet. Ingen av dessa har
motsatt sig att bygglov beviljas enligt inlämnad ansökan.
Under förutsättning att bygglov beviljas enligt denna bygglovansökan skall
föreläggandet att avlägsna olovligt utförd tillbyggnad begränsas till den del av
tillbyggnaden som sammanbinder fritidshuset med den före tillbyggnaden
fristående gäststugan. Denna del av tillbyggnaden har markerats på en till
föreläggandet bifogad situationsplan. Detta reviderade föreläggande bör inte bli
föremål för beslut av bygg- och miljönämnden innan bygglov beviljats i enlighet
med ovan nämnda bygglovansökan och beslutet vunnit laga kraft.
Reviderat förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att med stöd av 10 kap 14 § och 18 § plan- och bygglagen förelägga Björn
Pehrsson vid vite om 100 000 kronor att före 2011-04-01 ha avlägsnat den
olovligt utförd tillbyggnad på huvudbyggnaden på Väddö-Tomta 5:109, vilken
del sammanbinder huvudbyggnaden med den tidigare fristående gäststugan.
Den åsyftade delen av den utförda tillbyggnaden har på en till beslutet bifogad
situationsplan utmärkts med röd kantfärg.

bmn 100923

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2010 § 131.

Exp till:
Björn Pehrsson (rek+mb)
Inskrivningsmyndigheten

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Patrik Hård af Segerstad
Milvägen 11
181 47 Lidingö

bmn § 90

Dm BMN 10-454

Del av Örvik 2:18 i Häverö församling - strandskyddsdispens och
f ö r h a n d s b e s k e d för uppförande av ett fritidshus alternativt
enbostadshus.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken uppförande
av ett fritidshus alternativt ett enbostadshus då några särskilda skäl inte föreligger samt
att avslå ansökan om förhandsbesked
Motivering
Inte något av miljöbalkens skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet
föreligger för sökt bebyggelse.
Det område där bebyggelsen är tänkt att placeras berör mark som är allemansrättsligt tillgängligt. Ett fritidshus alternativt enbostadshus kommer genom sin utformning att avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passeras
fritt. Det allmänna bevarandeintresset lar anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Förhandsbeskedet är inte förenligt med strandskyddets syfte, riksintresseområdet
för natur- och kulturmiljövården samt det regionala intresseområdet för det
rörliga friluftslivet.
Lagrum:
M B 3-4 kap, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§, PBL 2 kap 1-3 §§, 8 kap 12 §.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas
Faktura skickas i separat försändelse.

Justerare

Justerare

J -

Utdragsbestyrkande

