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b m n § 104
Val av justerare
Vid dagens sammanträde utses Roland Larsson (s) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, måndagen
den 13 december 2010 k l 09.00 på Bygg- och miljökontoret.
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
Bygg- och miljönämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.

B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2009-2404

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Alsvik 3:51 i Blidö församling.
Delbeslut 2010-11-11
Beteckn 526-10-15658
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b § första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av bygg- och miljönämndens beslut den 18 oktober
2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av
fritidshus och omklassning av befintligt fritidshus till gäststuga/förråd.

Dm- 09-732

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd enligt förordnande till skydd för landskapsbilden för en flytbrygga samt en sjöbod inom
fastigheten Arholma 2:32 samt föreläggande om rättelse.
Beslut 2010-11-12
Beteckn 5211-2009-076540 0188
Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga samt en sjöbod inom fastigheten. Länsstyrelsen
beslutar även att förelägga Marie Tullberg att ta bort uppförd flytbrygga och
sjöbod.
Åtgärderna ska vara utförda inom åtta månader från den dag då detta beslut
vinner laga kraft.

(

Dm 07-2281

Överklagande av beslut avseende del av fastigheten Blidö 1:250 och 1:251 i
Blidö församling.
Beslut 2010-11 -08
Beteckn 4032-09-537228
Länsstyrelsen avslår överklagandena från Blidö 1:592 avseende Bygg- och miljönämndens beslut den 30 juni 2009 C 948 att bevilja förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus.
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dnr 09-502

forts...

Överklagande av ett negativt förhandsbesked i fråga om möjlighet att fa bygglov
för ett fritidshus på fastigheten Furusund 2:154 i Blidö församling.
Beslut 2010-11-22
Beteckn 4032-09-71654
Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende bygg- och miljönämndens beslut
den 9 september 2010 § 66.

(

Dnr 2008-999-427

Tillstånd enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet inom Gisslingö skjutplats
- Gisslingö 1:12 i Vätö församling.
Beslut 2010-11-17
Beteckn 5511-2005-43112
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap 9
§ miljöbalken den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.
Tillstånd meddelas att bedriva militär övningsverksamhet. Villkor, se beslut.

Dm- 2008-2473-421

Överklagande i fråga om föreläggande om försiktighetsmått avseende vedeldning
på fastigheten Grovstanäs 4:191 i Länna församling.
Beslut 2010-11-10
Beteckn 505-09-39812
Länsstyrelsen avslår överklagandet samt avslår yrkandet om ersättning för
ombudskostnader avseende bygg- och miljönämndens beslut den 8 maj 2009.

Dnr 2009-2532-4379 Muddring och utfyllnad i vattenområde på fastigheten Harg 2:8 i Vätö
Dnr 09-903
församling.
Beslut 2010-11-10
Beteckn 535-2008-58534
Länsstyrelsen avskriver ärendet utan ytterligare åtgärder.
Avseende klagomål från L. Råberg.
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dm 10-1895

Fråga om byggnadsminnesförklaring av Norrvikens båtvarv, fastigheten Harg
S:9 i Vätö församling.
Beslut 2010-11-09
Beteckn 432-08-48997
Länsstyrelsen avslår ansökningen om byggnadsminnesförklaring av Norrvikens
• båtvarv.

Dnr 10-653

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Länna-Norrby 2:21 i Länna
församling.
Delbeslut 2010-11-03
Beteckn 526-10-15087Dnr 08-538
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkterna 1 och 2
miljöbalken att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 12 oktober
2010 att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken för uppförande av en komplementbyggnad (gäststuga/förråd) på fastigheten.

Dnr 10-1887

Angående förläggning av markkabel inom strandskyddat område intill Bäcksjön
vid Rånäs i Norrtälje kommun (ProjektID 207255).
Beslut 2010-10-26
Beteckn 525-2010-13539 0188
Länsstyrelsen överlämnar med stöd av 4 § förvaltningslagen ärendet till Norrtälje
kommun för kännedom och eventuell prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken.

Dnr 2009-1668-4239 Föreläggande om kontrollprogram, Rånäs 5:6 i Fasterna församling.
Beslut 2010-11-03
Beteckn 575-2010-15148
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 § 9 och 22 §§ miljöbalken och 10 kap 3
och 4 §§ miljöbalken förelägga M . Eriksson samt L. Eriksson såsom fastighetsägare att följa 4, i beslutet, angivna punkter, innefattande att utföra kontroll
av grundvatten och provtagningar i intervaller.
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2009-1668-4239 Föreläggande om försiktighetsmått vid markarbeten, Rånäs 5:6 i Fasterna
församling.
Beslut 2010-11-01
Beteckn 575-2010-14828
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt 2 kap 2 och 3 §§
miljöbalken att M , Eriksson och L. Eriksson såsom fastighetsägare ska kontakta
Länsstyrelsen i god tid innan markingrepp såsom grävning eller byggnationer
utförs på fastigheten.

Dnr 2009-1668-4239 Föreläggande om kontrollprogram, Rånäs 5:7 i Fasterna församling.
Beslut 2010-11-03
Beteckn 575-2010-14721
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 § 9 och 22 §§ miljöbalken och 10 kap 3
och 4 §§ miljöbalken förelägga Gamla Zinken AB såsom fastighetsägare att följa
4, i beslutet, angivna punkter, innefattande att utföra kontroll av grundvatten och
provtagningar i intervaller.

Dnr 2009-1668-4239 Föreläggande om försiktighetsmått vid markarbeten, Rånäs 5:7 i Fasterna
församling.
Beslut 2010-11-01
Beteckn 575-2009-72526
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt 2 kap 2 och 3 §§
miljöbalken att Gamla Zinken AB såsom fastighetsägare ska kontakta Länsstyrelsen i god tid innan markingrepp såsom grävning eller byggnationer utförs
på fastigheten.

Dnr 2009-1668-4239 Efterbehandling av förorenat område, Rånäs Bruk, i Fasterna församling.
Beslut 2010-10-29
Beteckn 575-2009-72526
Länsstyrelsen bekräftar att slutrapport och ekonomisk redovisning avseende
efterbehandling av förorenat området vid före detta Rånäs Bruk lämnats in till
Länsstyrelsen. Ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder, förutsatt att
likvidationen fullföljs.
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...
Dm* 10-1889

Angående förläggning av jordkabel inom strandskyddat område vid Sandviken
på Vätö (Projekt ID 155557)
Beslut 2010-10-25
Beteckn 525-2010-13678 0188
Länsstyrelsen överlämnar härmed med stöd av 4 § förvaltningslagen ärendet till
Norrtälje kommun för kännedom och eventuell prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken.

Dnr 10-1458

Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge dispens från strandskydds¬
bestämmelserna utanför fastigheten Tulka 3:27 i Häverö församling.
Delbeslut 2010-11-11
Beteckn 526-10-15639
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 14 oktober 2010 att
medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av ett fritidshus
på fastigheten.

Dnr 09-2069

Överklagande av meddelad strandskyddsdispens och ett positivt förhandsbesked i
fråga om möjligheten att få bygglov för uppförande av ett enbostadshus på
fastigheten Vettershaga 3:3 i Länna församling.
Beslut 2010-11 -02
Beteckn 505-10-6523
Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del det avser meddelad strandskyddsdispens och avslår överklagandet i övrigt avseende bygg- och miljönämndens
beslut 2010-03-23 C 319.

Dnr 2008-2672-412 Överklagande av beslut avseende Åkerö 6:33 i Rådmansö församling.
Beslut 2010-11 -09
Dnr 505-09-81429
Länsstyrelsen har beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning med
hänvisning till att överklagande från U. Forsman har återkallats.
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN LÄNSSTYRELSEN forts...

Dnr 2010-2550-4239 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län.
Beslut 20101-0-28
Beteckn 577-2010-12367
Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar det regionala programmet för efterbehandling och sanering av förorenade områden 2011. Länsstyrelsen redovisar
också ansökan om bidrag, nyckeltal samt redovisning av projekt.
Det regionala programmet har tagits fram efter samråd med länets kommuner.

Dnr 2010-2369-457

Tillstånd till transport av avfall
Beslut 2010-11-10
Beteckn 562-2010-14163
Länsstyrelsen i Stockholms län meddelar Harry Blandlunds Olje AB tillstånd till
vägtransport av avfall enligt 26 § avfallsförordningen i den omfattning och på de
villkor som anges i beslutet.
Tillståndet omfattar container- och bulktransport av alla slag av farligt avfall
samt alla slag av avfalls om inte är farligt avfall.
Tillståndet gäller i den delen som avser transport av farligt avfall till och med den
31 oktober 2015.1 den delen som avser transport av avfall som inte är farligt
avfall gäller tillståndet tills vidare.

M E D D E L A N D E N FRÅN LÄNSSTYRELSEN
Dm- 08-263

Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Håtö 1:173 i Frötuna
församling (Lst: 4032-08-89349).
Meddelande 2010-11 -17
Beteckn 4032- i 0-15 831
Meddelande 2010-11 -18
Beteckn 505-10-15 899
Länsstyrelsens beslut den 1 oktober respektive 25 oktober 2010 har överklagats i
rätt tid av A. Grenstedt och A. Liebe.
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
FÖRELÄGGANDE FRÅN NACKA TINGSRÄTT
Dnr 2009-1807.922

Gärdsnäs Samfällighetsförening angående ansökan om tillstånd till uttag av
grundvatten m.m - Gärdsnäs 2:1 i Länna församling.
Föreläggande 2010-11-05
Mål nr M 1362-08, enhet 3
Gärdsnäs samfällighetsförening har förelagts att komplettera sin ansökan senast
den 22 november 2010.
Bygg- och miljönämnden är aktförvarare under angiven tid.

B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN
Dm 09-62

Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 9 februari 2010, dnr 5211¬
2009-070520 avseende Arholma 1:68 i Björkö-Arholma församling.
Dom 2010-11-12
Mål nr M 1104-10
Med bifall till överklagandet upphäver miljödomstolen länsstyrelsens beslut och
beviljar dispens från strandskyddet för uppförande av ett enbostadshus inom den
del på fastigheten Arholma 1:68 som framgår av bilaga 2 till domsbilaga 1.

Dnr 009-823

Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 juli 2010, dnr 505-09-58389
avseende Blidö 1:498 i Blidö församling.
Dom 2010-11-08
Mål nr M 4025-10

(

Miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut den 17 juli 2009 att meddela strandskyddsdispens för uppförande av bastu.

Dnr 2006-2380-445

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 19 mars 2008, dnr 505-07-74121 avseende Gärdsnäs 2:1, ga:5 i Länna församling.
Dom 2010-11-23
Mål nr M 1975-08
Miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen beslutade den 19 mars 2008 att avslå inkommen överklagan av
bygg- och miljönämndens beslut den 30 juni 2007 att lämna O. Anderssons
klagomål utan åtgärd avseende olägenhet på grund av belysning.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-12-07

8(32)

b m n § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÅN NACKA TINGSRÄTT, MILJÖDOMSTOLEN forts...
Dnr 08-1182

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 2 december 2009, dnr 505-09-91461
avseende Harö 2:6 i Roslagsbro församling.
Dom 2010-11-09
Mål nr M 46-10
Miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen beslutade den 2 december 2009 undanröja bygg- och miljönämndens beslut 2008-10-10 C 1464 i den del som avsåg dispens från nybyggnadsförbudet i 7 kap 16 § miljöbalken inom strandskyddsområde.

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr 10-2549.486

Tillståndsbevis från Polismyndigheten 2010-11-04, AA-525-82160-10.
Tillstånd att avlossa skott med eldvapen j m l 3 kap 6 § ordningslagen inom detaljplanelagda områden inom Norrtälje kommun.
Tillståndet gäller för Peter Windholz för tiden 2010-11-07-2013-11-06.

Dnr 10-2441-486

Tillståndsbevis från Polismyndigheten 2010-11-04, A A 525-80899-10.
Tillstånd att avlossa skott j m l 3 kap 6 § ordningslagen inom Västanviks samfällighets marker i Rådmansö församling.
Tillståndet gäller för Tor Sjölinder för tiden 2010-12-09-2013-12-08.

Dm-10-288

Begäran om nedsättning av avgift avseende hantering av förhandsbesked rörande
fastigheten Tälje 3:148
Delegationsbeslut 2010-11 -08 Ingen nedsättning av avgift.

Dnr 10-18SQ.203

Byggmiljöchefens delegation till Bygg- och miljökontorets tjänstemän.
Delegationsbeslut 2010-10-25

(

(

o

c

n

Under bygg- och miljöchef Sara Helmerssons semester kompletteras delegationsrätten för enhetschef Tore Strömberg att under tiden 2 november till och med 5
november 2010 även gälla de till bygg- och miljöchefen delegerade ärendegrupperna.
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N
Dnr 10-10204.214

( >

(

Yttrande avseende detaljplan för delar av fastigheten Blidö 1:517, Haraldsgård, i
Blidö församling, (dnr KS 07-1781)
Tjänsteutlåtande 2010-11-18
Bygg- och miljönämnden har inget att erinra i samband med förslaget detaljplan
under förutsättning att fastigheterna inom planområdet ansluts till det
kommunala VA-nätet i enlighet med planförslaget.

i

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Maskrosen 1 och del av Tälje
2:195 i Norrtälje stad - samråd enligt PBL 5 kap 20 §. (Ks 10-755)
Tjänsteutlåtande 2010-11-22
Ärendet återgår till kommunstyrelsen utan yttrande då remisstiden gått ut.
Dnr 10-10145.214
Yttrande avseende detaljplan för del av fastigheterna Oxhalsö 2:28 och 2:152 i
Blidö församling - samråd enligt PBL 5 kap 20 §. (Ks 10-1509)
Tjänsteutlåtande 2010-11-22

Dnr 10-10216.214

Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta
planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning:
o Bn fackmässig VA-utredning skall presenteras som visar de faktiska
förutsättningarnaföratt lösa VA-försörjningen för de två nytillkomna
fntidshustomterna, I de flesta fall är gemensam vatteiiförsörjriing att föredra, då det
ökar riskenförgrundvattenförorening i ett område med enskild VA-försÖrjning om
vaye fastighet har enskilda vattentäkter.

(

* De avloppsanläggningar somföreslåsskall uppfylla kraven på hög skyddsnivå enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2006:7, med avseende på utsläpp av fosfor och
kväve.

(
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
REMISS FRÅN K O M M U N S T Y R E L S E N forts...
Dm 10-10082.214

Yttrande avseende program till detaljplan för fastigheterna Rörvik 4:10, 4:11
och 4:16 i Roslagsbro-Vätö församling. (Ks 09-1346)
Tjänsteutlåtande 2010-11-23
Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i program till
detaljplan som underlag inför en slutlig bedömning:

Dnr 10-10223.214

o

Bn faokmässig VA-utredning skall presenteras som visar de faktiska
förutsättningarna fBr att lösa VA-fÖisöijningen för planområdet. I de flesta fall är
gemensam vattenförsörjning att föredia, då det ökar risken för grundvattenförorening
i ett område med enskild V A-försörj ning om varje fastighet har enskilda
vattentäkter.

•

•Vattenförsörjningen bör lösas gemensamt. E n vattentäkt bör därför anläggas och
kapacitetstestas för att säkerställa tillgången på sött dricksvatten. Förslag till
skyddsområde för grundvattentäkter bör redovisas på plankattan.

«•

De avloppsanläggningar som föreslås skall xropfylla kraven på hög skyddsnivå enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd, N F S 2006:7, med avseende på utsläpp av fosfor och
kväve.

•

Dagvattenhanteringen bör utredas närmare och hur omhändertagandet ska ske bör
preciseras i den fortsatta planprocessen.

•

V a l av nppvännningssystem för de planerade bostäderna bör redovisas.

Yttrande avseende detaljplan för fastigheten Yxlö 1:269 i Blidö församling samråd enligt PBL 5 kap 20 §. (Ks 10-311)
Tjänsteutlåtande 2010-11-22
Bygg- och miljönämnden anser att följande bör utredas och tas med i det fortsatta
planarbetet som underlag inför en slutlig bedömning:
e

En förutsättning för att bygg- och miljönämnden skall kunna tillstyrka planförslaget
är att fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet, då förutsättningar saknas för
att anordna långsiktigt hållbara lösningar via enskilda VA-anläggningar,
Anslutningspunkten för kommunal VA-anslutning bör anges till utställningsskedet.
Dagvattenhanteringen bör utredas närmare och hur omhändertagandet ska ske bör
preciseras i den fortsatta planprocessen.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÄN K O M M U N S T Y R E L S E N
Dnr 10-1995

Antagande av utbildningsplan skydd för elever och anställda inom Norrtälje
kommuns verksamheter.
Kommunstyrelsen 2010-11-01 Dnr KS 10-689 170
Kommunstyrelsen beslutar att anta utbildningsplan skydd för grund- och
gymnasieskolan, att anta utbildningsplan för personal inom kommunens verksamheter samt att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att inarbeta finansieringen i budgetjusteringar för år 2011 och i budgetarbetet 2012-2014.

B E S L U T FRÅN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dm' 10-1975.245

Avstyckning från GrovÖ 1:8 samt anslutning enligt 42 a § anläggningslagen.
Godkännande av förrättning Ärendenr AB 102797
Förrättningen har avslutats den 27 oktober 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
15 november 2010.

Dm-10-1997.245

Avstyckning från Hårnacka 3:2.
Godkännande av förrättning AB 10152
Förrättningen har avslutats den 16 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
18november2010.

Dnr 10-2038.245

Avstyckning från Norra Nånö 3:9.
Godkännande av förrättning AB 102224
Förrättningen har avslutats den 18 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
23 november 2010.

Utdragsbestyrkande

I NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRADESPROTOKOLL

2010-12-07

Sida

12(32)

b m n § 105
DELGIVNINGAR
B E S L U T FRÄN LANTMÄTERIMYNDIGHETEN forts...
Dnr 10-2039.245

Avstyckning från Ortala 18:1.
Godkännande av förrättning AB i 02169
Förrättningen har avslutats den 18 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
23 november 2010.

Dnr 10-1996.245

Avstyckning från Rimbo-Vallby 5:103
Godkännande av förrättning Ärendenr AB103021
Förrättningen har avslutats den 5 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
8 november 2010.

Dm* 10-1974.245

Avstyckning från Svartnö 1:73
Godkännande av förrättning AB 103005
Förrättningen har avslutats den 3 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
8 november 2010.

Dnr 10-2041.245

Avstyckning, fastighetsreglering, anläggningsåtgärd och anslutning enligt 42a§
anläggningslagen berörande Utlunda 1:5,1:13 och S:8, Sandvik 1:2 och 1:8
samt Ilsholmen 1:7.
Godkännande av förrättning AB 10222
Förrättningen har avslutats den 22 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
25 november 2010.

Dm-10-2040-245

Avstyckning från Vängsjöberg 7:18
Godkännande av förrättning AB091000
Förrättningen har avslutats den 15 november 2010.
Förrättningen är godkänd av bygg- och miljönämnden gm Tore Strömberg den
23 november 2010.
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b m n § 105
DELGIVNINGAR

ÖVRIGT
Dm-10-1886

Rapport från Stockholms läns museum - Arkeologisk förundersökning vid
Faktoriet 1 i Norrtälje stad.
Rapport 2010:28
Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid fastigheten
Faktoriet 1, RAÄ 42, Norrtälje socken och kommun.

(

(

Justerare
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b m n § 105
D E L G I V N I N G A R / AVSKRIVNA ÄRENDEN
Dnr 09-1962

Fjäll 2:52 i Väddö församling - strandskyddsdispens för fastighetsreglering.
Avskrivs från vidare handläggning då strandskyddsdispens inte behövs för sökt
åtgärd.

Dnr 10-1587

Frötuna-Nodsta 11:1 i Frötuna församling - rivning av väderskydd.
Avskrivs från vidare handläggning då rivningslov inte behövs för sökt åtgärd.

Dnr 10-1971

Harg 5:28 i Vätö församling - strandskyddsdispens för uppförande av uthus.
Avskrivs från vidare handläggning då strandskyddsdispens inte behövs för sökt
åtgärd.

Dnr 10-1415

Hemmarö 2:6 i Länna församling - strandskyddsdispens för uppförande av
brygga.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dm-10-328

Del av Kvilunda 1:7 i Roslagsbro församling - förhandsbesked för uppförande
av fem enbostadshus.
Avskrivs då ärendet muntligen har återkallats.

Dm 10-451

Del av Marum 9:7,7:39 i Björkö-Arholma församling - strandskyddsdispens för
tomtplatsutvidgning.
Avskrivs från vidare handläggning. Ärendet överlämnat till Lantmätériet

Dm-10-1642

Oxhalsö 2:66 i Blidö församling - tillbyggnad av enbostadshus.
Avskrivs då kompletterande handlingar inte har lämnats in enligt begäran.

Dnr 10-1063

Oxhalsö 2:82 i Blidö församling - anmälan om olaga uppförd brygga.
Avskrivs från vidare handläggning. Bygglov beviljat 2007-11-23.

Dnr 10-1293

Oxhalsö 2:190 i Blidö församling - anmälan olovligt uppförd terrass.
Avskrivs från vidare handläggning. Bygglov beviljat 2010-07-23

Dm-09-2134

Del av Oxhalsö 2:224 i Blidö församling - förhandsbesked för ändrad användning av komplementbyggnader till fritidshus.
Avskrivs då ärendet skriftligen har återkallats.

Dm-10-758

Smara 1:28 i Edsbro församling - anmälan olovligt uppfört staket.
Avskrivs då bygglov inte behövs för sökt åtgärd.

Justerare

Justerare,
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Bygg- och miljönämnden (bmn)
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljÖ-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA WC-AVLOPP
Diarienummer
2010-2299-4100
2010-473-4101
2010-2377-4101
2010-2239-4100
2010-2277-4100
2010-2374-4101
2010-2180-4101
2010-2326-4101
2010-2321-4101
2010-2032-4101
2010-1882-4101
2010-1879-4101
2010-2187-4101
2010-1486-4101
2010-1487-4101
2010-1626-4101
2010-1627-4101
2010-2169-4101
2010-2301-4100
2010-2445-4101
2010-1953-4101
2010-1523-4101
2010-2188-4101
2010-2102-4101
2010-2014-4101
2010-2035-4101
2010-2168-4101

Justerare

Fastighet
Riaia-Ekeby 14:7, Riala
Oxhalsö 1:80, Blidö
Rumsättra 1:66, Riala
Bro-Eke 1:18, Roslagsbro
Eknö 1:30, Länna
Västanvik 4:11, Rådmansö
Västanvik 4:12, Rådmansö
Västanvik 4:13, Rådmansö
Västanvik 4:15, Rådmansö
Simlom 2:13, Husby-Sjuhundra
Vängsjöberg 6:10, Gottröra
Vängsjöberg 6:11, Gottröra
Rissiingby 13:1, Söderbykarl
Vettershaga 1:77, Länna
Vettershaga 1:78, Länna
Hårnacka 4:17, Estuna
Hårnacka 4:18, Estuna
Edsbro-Sättra 5:38, Edsbro
Rörvik 4:60, Roslagsbro
Sika 4:36, Frötuna
Yxlö 2:206, Blidö
Gråska2:6,Edebo
Bredsund 1:54, Häverö
Kolsvik 1:111, Blidö
Kolsvik 1:112, Blidö
Länna-Harkrankboda 1:29, Länna
Gustavsberg 4:4, Väddö

Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miIjö-/häIso-/livsmedeIsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA BDT-AVLOPP
Diarienummer
2010-1794-4111
2010-1710-4111
2010-1543-4111
2010-2341-4111
2010-2158-4111
2010-2651-4111
2010-2029-4110
2010-2185-4111
2010-2218-4111
2010-1339-4111

Fastighet
Källsmora 1:58, Riala
Västerlista 6:73, Länna
Åkerö 1:32, Rådmansö
Blidö 1:523, Blidö
Lågarö 8:72, Rådmansö
Liesta 3:19, Rimbo
Löparö 2:135, Länna
Källsmora 1:122, Riala
Alsvik 3:327, Blidö
Simpnäs 1:98, Björkö-Arholma

GODKÄNDA W C ANSLUTNA T I L L S L U T E N T A N K
Diarienummer
Fastighet
2010-1795-4121
Källsmora 1:58, Riala
2010-2450-4121
Blidö 1:528, Blidö
2010-2463-4121
Spraggarboda 1:29, Frötuna
2010-1544-4121
Åkerö 1:32, Rådmansö
2010-2031-4121
Blidö 1:377, Blidö
2004-963-412
Högmarsö 1:38, Länna
2010-2615-4121
Mobil tank, Teknik och service, V A enheten
2010-2059-4121
Gryta 3:86, Roslagsbro
2010-2045-4121
Gryta 3:85, Roslagsbro
2010-2217-4121
Fjäll 2:101, Väddö
2010-1778-4121
Frötuna-Björknäs 2:117, Frötuna
2010-1482-4121
Rörvik 4:126, Roslagsbro
2010-1022-4121
Simpnäs 1:98, Björkö-Arholma

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar

GODKÄNNANDE A V E G E T OMHÄNDERTAGANDE AV
TOALETTAVFALL
Diarienummer
Fastighet
2010-2532-4590
Byholma 2:34, Väddö
2010-2506-4590
Kolsvik 5:2, Blidö
2010-2629-4590
Liesta 3:19, Rimbo
2010-2656-4590
Vämlinge 6:234, Estuna
2010-2640-4590
Norrbyle 5:11, Väddö

(

(

Sida

Sammanträdesdatum

GODKÄNDA VÄRMEPUMP ANLÄGGNINGAR
Diarienummer
Fastighet
2010-2426-4140
Rimbo-Vallby 1:20, Rimbo
2010-2404-4140
Rimbo-Ekeby 2:2, Rimbo
2010-2305-4140
Senneby 2:8, Väddö
2010-2273-4140
Ökstocken 2, Norrtälje
2010-2449-4140
Riala-Eneby 1:49, Riala
2010-2391-4140
Harg 6:64, Vätö
2010-2095-4140
Adamsberg 32:3, Rimbo
2010-2531-4140
Fältet 16, Rimbo
2010-2347-4140
Länna-Hammarby 5:1, Länna
2010-2197-4140
Mora 2:57, Länna
2010-2516-4140
Rickeby 1:2, Riala
2010-2430-4140
Edeby 14:13, Väddö
2010-2641-4140
Sandvik 1:6, Roslagsbro
2010-2461-4140
Söderbykarls-Nyby 1:7, Söderbykarl
2010-2164-4140
Ödlan 11, Norrtälje

Justerare

AX-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljÖ-/häIso-/IivsmedeIsenheten
Godkända anläggningar

BERGVARMEPUMPSANLAGGNING INOM
SKYDDSOMRÅDE
FÖR GRUND VATTENTÄKTER
Diarienummer
Fastighet
2010-1969-4140
Herräng 1:387, Häverö
2010-1968-4140
Herräng 1:383, Häverö

DEPONERING A V MUDDERMASSOR MED E V
STRANDSKYDDSDISPENS
Diarienummer
Fastighet
2010-2223-4371
Norrvreta 2:25, Väddö
2010-2385-4371
Spraggarboda 1:5, Frötuna
2010-2346-4371
Yxlö 1:283, Blidö
2010-2278-4371
Västra Edsvik 2:19, Björkö-Arholma
2010-2652-4371
Svartlöga 3:70, Blidö
2010-2157-4370
Svartlöga 3:70, Blidö

Sida

Strandskydd
Strandskydd
Strandskydd
Strandskydd
Strandskydd
Deponering

B E S L U T OM R E G I S T R E R I N G AV L I V S M E D E L S A N L A G G N I N G O C H
REGISTRERINGSAVGIFT
Diarienummer och fastighet
Sökande/företagsnamn
2010-2517-4663
Roslagens Sportrestauranger
Tälje4:60, Norrtälje
AB/Restaurang Sportcentrum
2010-2491-462
Vårsolen 1, Norrtälje

China Garden Norrtälje AB/ Restaurang
China Garden

2010-2487-4663
Skomakaren 6, Rimbo

Servicepunkt Roslagen, Jouni
Sipola/Stinsens Livs

2010-2649-4663
Norrland 17, Norrtälje

Boost Energy Center/Norrtälje Hälsocenter

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljÖ-/liälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
YTTRANDEN
Diarienummer och fastighet
2010-2400-432
Blidö 1:533 och 1:94, Blidö

Yttrande till och avseende
Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan om
vattenverksamhet

2010-2494-486
Furusund, Blidö

Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd
att avlossa skott (bedriva jakt).

2010-2631-702
Tälje 4:60, Norrtälje

Socialkontoret. Yttrande över ansökan om
tillstånd till servering av alkoholdrycker.
Roslagens Sportrestauranger/Sportcentrum

2010-2380-4279

Länsstyrelsen. Yttrande över ansökan om
dispens från snöskoteråkning i skärgården.

2010-2630-432
Fogdö ga:7, Singö

Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan om
vattenverksamhet. Muddring

2010-2665-432
Frötuna-Björknäs ga:2, Frötuna

Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan om
vattenverksamhet. Muddring

2010-1891-4279
Arlanda flygplats

Länsstyrelsen. Remiss gällande anmälan
om förändringar vid införandet av parallella
mixade operationer vid Arlanda flygplats.

2010-2678-486

Polisen. Yttrande över ansökan om tillstånd
att avlossa skott (bedriva jakt).
Kommunskytt

ÖVRIGA B E S L U T
Dnr: 2000-2170-427
Fastighet: Riala-Ekeby 2:8, Riala
Anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om användande av skjutbana.
Dnr: 2010-448-4454
Fastighet: Hagen 1, Norrtälje
Föreläggande om att inkomma med uppgifter och skriftlig tid- och
åtgärdsplan.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-12-07
b m n § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/häIso-/Iivsmedelsenheten
Godkända anläggningar
ÖVRIGA B E S L U T forts....
Dnr: 2010-2669-4692
^

Fastighet: Norrland 15, Norrtälje - Thörnstens ekohandel HB
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll.
Dnr: 2010-1299-4672

(

•

Fastighet: Häverö-Ytterby 2:69, Häverö
Beslut om registrering av dricksvattenanläggning och registrerings avgift.
Dnr: 2003-1214-446
Fastighet: Häradshamra 1:6, Närtuna
Föreläggande om försiktighetsmått avseende WC-avlopp.
Dnr: 2010-1789-4121
Fastighet: Frötuna-Väsby 2:62, Frötuna
Föreläggande om försiktighetsmått avseende WC-vatten till befintlig sluten
tank.
Dnr: 2010-785-4276

(

Fastighet: Mora 1:58, Länna
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Bergshamra avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-784-4276

(

Fastighet: Blidö 1:410, Blidö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Blidö avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-783-4276
Fastighet: Bro-Prästgård 1:13, Roslagsbro
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Drottningdals avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-782-4276
Fastighet: Lund 2:18, Edsbro
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Edsbro avloppsreningsverk.

Justerare

Justerare

Utd rags bestyrkande
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Sida
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bmn § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
ÖVRIGA B E S L U T forts...
Dnr: 2010-781-4276
,

Fastighet: Finsta 1:65, Skederid
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Finsta avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-767-4276

C ,

Fastighet: Gräddö 4:15, Rådmansö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Rådmansö avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-770-4276
Fastighet: Grisslehamn 17:1, Väddö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Väddö avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-766-4276
Fastighet: Herräng 1:69, Häverö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Häverö avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-757-4276

(

Fastighet: Söderby-Norrby 3:45, Söderby-Karl
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Norrby avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-737-4276

(

Fastighet: Nysättra Kvarn 1:44, Vätö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Nysättra avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-761-4276
Fastighet: Rånäs 8:4, Rånäs
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Rånäs avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-762-4276
Fastighet: Stubboda 3:8, Frötuna
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Spillersboda avloppsreningsverk.

Justerare

Justerare

i

Utdragsbestyrkande
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b m n § 105
DELGIVNINGAR
Meddelanden från miljö-/häIso-/livsmedeIsenheten
Godkända anläggningar
ÖVRIGA B E S L U T forts...
Dnr: 2010-763-4276
Fastighet: Risslingby 10:4, Estuna
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Svanberga avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-764-4276
(

Fastighet: Lågarö 1:11, Rådmansö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Södersviks avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-759-4276
Fastighet: Yxlö 1:220, Blidö
Årsrapport för verksamhetsåret 2009, Köpmanholms avloppsreningsverk.
Dnr: 2010-2553-4419
Fastighet: Krögaren 1, Rimbo
Beslut om årlig tillsynstid och avgift för återkommande tillsyn enligt
miljöbalken, Rimbo badhus.
Dnr: 2010-2525-4419

(

Fastighet: Uttern 1, Norrtälje
Beslut om årlig tillsynstid och avgift för återkommande tillsyn enligt
miljöbalken, Norrtälje badhus.

(

Dnr: 2010-2523-4419
Fastighet: Motormannen 1, Norrtälje
Beslut om årlig tillsynstid och avgift för återkommande tillsyn enligt
miljöbalken, Hotell Roslagen, Nautilus bassängbad.
Dnr: 2010-2530-4419
Fastighet: Bergshamra 1:54, Lämia
Beslut om årlig tillsynstid och avgift för återkommande tillsyn enligt
miljöbalken, Envikens samfällighetsförening poolanläggningar/bassängbad.

Justerare

Justerare

l
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Godkända anläggningar
ÖVRIGA B E S L U T forts...
Dnr: 2010-2526-4419
Fastighet: Enen 1, Norrtälje
Beslut om årlig tillsynstid och avgift för återkommande tillsyn enligt
miljöbalken, Roslagens sjukhem, ROS terapibassäng.

AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE
Diarienummer och fastighet
Avvisning/avskrivning samt anledning
2006-1666-4652
Avskrivning av ärende om
Vämlinge 6:6, Estuna
provtagningsprogram. Samfålligheten
berörs inte av Livsmedelsverkets
föreskrifter om dricksvatten.
2005-1978-412
Bergshamra 1:284, Länna

Återtagen ansökan om installation av
vattentoalett ansluten till sluten tank.

2005-1729-412
Bergshamra 1:342, Länna

Avvisning av ansökan om tillstånd till
installation av vattentoalett ansluten till
sluten tank. Sökande äger inte längre
fastigheten och den nya ägaren har inte
aktualiserat ansökan.
Avvisning av anmälan om eget
omhändertagande av toalettavfall. Begärda
kompletteringar har inte inkommit och
uppskov har inte begärts.

2009-228-459
Vagnsunda 1:111, Blidö

2009-229-4110
Vagnsunda 1:111, Blidö

2004-1051-412
Frötuna-Väsby 1:16, Frötuna

2010-2608-418
Spillersboda 4:16, Frötuna

Justerare

Justerare

Sida

Sammanträdesdatum

Avvisning av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Begärda
kompletteringar har inte inkommit och
uppskov har inte begärts.
Avvisning av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Begärda
kompletteringar har inte inkommit och
uppskov har inte begärts.
Avskrivning av ärende om klagomål på
avloppsanläggning. Ingen olägenhet har
kunnat konstateras och föreberedelser för
kommunal anslutning pågår.
Utdragsbestyrkande
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AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE forts...
2008-3478-445
Skebo 1:196, Ununge

Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande trafikbuller från väg 76. Uppmätta
värden kan inte bedömas som en olägenhet
för människors hälsa.

2001-594-410
Riala-Eneby 1:26, Riala

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Sökanden har tagit
tillbaka ansökan då den ej är aktuell längre.

2009-2060-418
Gräddö 1:102, Rådmansö

Avskrivning av ärende om klagomål på
utsläpp av avloppsvatten. Fastigheten
kommer anslutas till kommunalt avlopp.

2008-160-411
Gräddö 1:102, Rådmansö

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Fastigheten kommer
anslutas till kommunalt avlopp.

2008-1986-412
Gräddö 1:102, Rådmansö

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Fastigheten kommer
anslutas till kommunalt avlopp.

2004- 268-416
Rävsnäs 2:97, Rådmansö

Avskrivning av ärende om bristfällig
avloppsanläggning. Fastigheten kommer
anslutas till kommunalt avlopp.

2005- 2727-410
Rävsnäs 2:97, Rådmansö

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Fastigheten kommer
anslutas till kommunalt avlopp.

2001-1091-410
Slängsboda 1:39, Länna

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Tekniken för rening av
avloppsvatten har utvecklats sedan ansökan
kom in.

2009-1867-42631
Södra Malma 1:6, Estuna

Avvisning av ansökan om användning av
växtskyddsmedel. Begärda kompletteringar
har ej inkommit.
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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AVVISNING/AVSKRIVNING AV ÄRENDE forts....
2003-1214-446
Häradshamra 1:6, Närtuna

Avskrivning av ärende om klagomål på
avloppsanläggning. Avloppsanläggningen
har åtgärdats.

2010-2056-4121
Harka 4:57, Frötuna

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Sökanden har tagit
tillbaka ansökan då det ev. finns möjlighet
till kommunalt VA.

2005-617-410
Bergshamra 1:353, Länna

Avvisning av ansökan om enskild
avloppsanläggning. Kommande kommunalt
VA.

(
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Justerare
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b m n § 105
DELGIVNINGAR / DELEGATIONSBESLUT
(C = Sara Helmersson, D= Tore Strömberg, I - Karl-Gunnar Karlsson
F = Birgitta Öhrlund, A=Senad Glamocak)
Delegationsbeslut 2010 oktober; beslutsnr 1332-1339, november 1340-

D E L E G A T I O N S B E S L U T FRÅN O K T O B E R 2010 forts...
C 1332/10
Dm-: 10/1446
Blidö 1:522 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
carport och bod samt strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för
uppförande av sjöbod.
C 1333/10
Dnr: 10/1148
Blidö-Boda 1:149 i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av ett enbostadshus, garage, komplementbyggnad, installation av
eldstäder, rivning av befintligt bostadshus samt strandskyddsdispens för
friggebod.
C 1334/10
Dnr: 10/1355
Håknäs 2:77 i Vätö församling - bygglov för uppförande av fritidshus,
anläggande av trädäck samt installation av eldstad.
C 1335/10
Dm-: 10/1351
Lågarö 2:9 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av båthus och sjöbod.
C 1336/10
Dnr: 10/1186
LÖparö 1:22 i Länna församling - strandskyddsdispens för uppförande av
gäststuga.
C 1337/10
Dnr: 10/628
Sandvik 1:8 del av i Roslagsbro församling - strandskyddsdispens och
förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad,
befintligt fritidshus rives samt tomtplatsutvidgning.
C 1338/10
Dnr: 10/868
Söderbyle 1:27 del av i Väddö församling - förhandsbesked för uppförande av
fritidshus.
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C 1339/10
Dm: 10/1582
Väddö-Backa S.3 i Väddö församling - strandskyddsdispens, bygglov och
bygganmälan för uppförande av förråd, rivning av befintligt förråd.

DELEGATIONSBESLUT FOR NOVEMBER
D 1340/10
Dnr: 10/1750
Abrahamsby 2:32 i Gottröra församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av plank.
D 1341/10
Dm: 10/1640
Darsgärde 1:3 i Skederid församling - tidsbegränsat bygglov och bygganmälan
för uppställning av husvagn.
D 1342/10
Dnr: 10/1500
Edeby 6:57 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1343/10
Dnr: 10/1612
Hallsta 1:237 i Häverö församling - bygganmälan för installation av eldstad i
enbostadshus.
D 1344/10
Dm: 10/1556
Harg 1:12 i Vätö församling - bygglov för uppförande av fritidshus samt
installation av eldstad och uppförande av pumphus.
D 1345/10
Dnr: 10/1822
Htunmeibol 2:25 i Fasterna församling - bygganmälan för installation av eldstad
i fritidshus.
D 1346/10
Dnr: 10/1783
Hummelbol 2:57 i Fasterna församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av fritidshus.
D 1347/10
Dnr: 10/1731
Humlö 1:72 i Frötuna församling - bygglov och bygganmälan för uppförande av
gäststuga.
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D 1348/10
Dnr: 10/1235
Husby 1:7 i Husby-Sjuhundra församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus.

(

D 1349/10
Dm-: 10/1032
Häradshamra 1:11 i Närtuna församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av hobbyverkstad.

(

D 1350/10
Dnr: 10/1810
Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av garage(carport)
D 1351/10
Dnr: 10/1786
Högmarsö 2:221 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
D 1352/10
Dnr: 10/1532
Issjö 2:40 i Länna församling - bygglov för uppförande av fritidshus samt
installation av eldstad och rivning av befintlig byggnad.
D 1353/10
Dnr: 10/1807
Jupiter 13 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för uppsättning av
solfångare.

(

D 1354/10
Dm: 10/1690
Klubbsvampen 5 i Norrtälje församling - bygglov för uppförande av
enbostadshus samt installation av eldstad.
D 1355/10
Dnr: 10/1788
Norrmansö 1:7 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av bastu/förråd samt installation av eldstad.

^

D 1356/10

Dnr: 10/1611

Norrmansö 1:60 i Länna församling - bygglov för uppförande av fritidshus.
D 1357/10

Dm-: 10/1528

Rådmanby 2:2 i Rådmansö församling - marklov för skogsavverkning,
trädfällning.
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D 1358/10
Dnr: 10/1756
Ranka 2:24 i Ununge församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
fritidshus.
D 1359/10
Dnr: 10/967
Röcksta 4:6 i Roslagsbro församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av enbostadshus.
D 1360/10
Dnr: 10/1678
Snäcktorp 1:7 i Frötuna församling - bygglov för uppförande av fritidshus och
komplementbyggnad samt installation av eldstad.
D 1361/10
Dm: 10/1725
Stommen 2 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
förråd.
D 1362/10
Dnr: 09/905
TjockÖ 2:31 i Rådmansö församling - bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för uppförande av gäststuga.
D 1363/10
Dnr: 10/1813
Täby 1:6 i Husby-Sjuhundra församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av gäststuga.
D 1364/10
Dnr: 10/1732
Vagnsunda 1:113 i Blidö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av garage.
D 1365/10
Dnr: 10/1428
Viborg 1:11 i Roslagsbro församling - bygganmälan för installation av eldstad i
komplementbyggnad.
D 1366/10

Dm-: 10/1677

Väddö-Hammarby 2:9 i Väddö församling - bygglov för uppförande av växthus.
D 1367/10

Dnr: 10/1585

Väddö-Tomta 2:119 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av uthus.

Justerare

Justerare
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D 1368/10
Dnr: 10/1766
Vämlinge 6:268 i Estuna församling - bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av fritidshus.
C 1369/10
Dnr: 10/875
Aspsund 2:7, 7:4 i Söderbykarl församling - förhandsbesked för uppförande av
ett enbostadshus, ett garage samt stall.
C 1370/10
Dm: 10/1526
Blidö 1:377 i Blidö församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av enbostadshus, installation av eldstad samt rivning av befintligt
bostadshus.
C 1371/10
Dnr: 10/779
Bältartorp 1:2 och Tälje 3:67 i Norrtälje församling - ändring i bygglov för
uppförande av flerbostadshus, tillkommer 7 komplementbyggnader/cykelförråd,
murar och parkeringsplatser.
C 1372/10
Dnr: 10/1201
Gustavsberg 1:4 i Väddö församling - bygglov och bygganmälan för uppförande
av ett fritidshus och installation av eldstad samt rivning av befintligt bostadshus.
C 1373/10

Dnr: 10/1277

Hårnacka 2:2 i Estuna församling - bygglov för uppförande av ridhus.
C 1374/10

Dm-: 10/647

Lohärads-Kragsta 3:17 del av i Lohärad församling - förhandsbesked för
uppförande av ett enbostadshus och två komplementbyggnader.
C 1375/10
Dnr: 10/1438
Lohärads-Söderby 4:9 i Lohärad församling - förhandsbesked för uppförande av
tre enbostadshus.
C 1376/10
Dnr: 10/1718
Semmersby 1:19 i Väddö församling - bygglov, bygganmälan samt
strandskyddsdispens för uppförande av garage/båtuppstälining/förråd, befintligt
garage rives.
C 1377/10
Dm: 10/877
Torstenboda 1:6 del av i Frötuna församling - förhandsbesked för uppförande av
ett fritidshus.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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C 1378/10
Dnr: 08/538
Håtö 1:15 del av i Frötuna församling - förhandsbesked samt
strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus alt fritidshus (lotten B)
D 1379/10
Dnr: 10/1862
Östra Spiggen 7 i Norrtälje församling - bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
C1380/10
Dm: 10/1165
Alsvik 3:12 del av i Blidö församling - förhandsbesked för uppförande av ett
fritidshus.
C 1381/10
Dnr: 10/1784
Häverö-Veda 8:13 i Häverö församling - bygglov, bygganmälan samt
strandskyddsdispens för uppförande av garage.
C 1382/10
Dnr: 10/375
Tjockö 3:58 i Rådmansö församling - strandskyddsdispens och bygglov för
uppförande av fritidshus och installation av eldstad, ändrad användning av
befintligt fritidshus tillförråd/gäststuga samt ändrad placering av befintlig bod.
C 1383/10
Dm-: 10/1535
Vettershaga 1:32 i Länna församling - strandskyddsdispens för uppförande av
två friggebodar samt bygganmälan för installation av eldstad.
C 1384/10
Dnr: 09/1269
Salnö 1:16 i Väddö församling - bygglov för uppförande av fritidshus samt
installation av eldstad.
C 1385/10
Dnr: 09/1267
Salnö 3:18 i Väddö församling - bygglov för uppförande av fritidshus samt
installation av eldstad.
C 1386/10
Dm-: 10/577
Stärbsnäs 12:2 del av i Björkö-Arholma församling - förhandsbesked samt
strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus.
I 1387/10
Dnr: 10/1365
Edebo-Sättra 3:8 I edebo församling - tillstånd brandfarlig vara, utbyte av
cistern.
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1 1388/10

Dnr: 10/406

Haren 3 i Norrtälje församling - tillstånd brandfarlig vara, ny tillståndshavare.
I 1389/10

Dnr: 10/274

Herräng 1:365 i Häverö församling - tillstånd brandfarlig vara, förlängning av
tillstånd.
1 1390/10
Dnr: 10/409
Skärsta 1:59 i Edebo församling - tillstånd brandfarlig vara, utökning av
tillstånd.
11391/10

Dnr: 10/1077

Tälje 2:186 i Norrtälje församling - tillstånd brandfarlig vara, utökning.
1 1392/10

Dm: 10/1019

Ödlan 1 i Norrtälje församling - tillstånd brandfarlig vara, förlängning av
tillstånd.
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Alva Vita AB
Angelica Henriksson
Götgatan 10 B
761 44 Norrtälje

b m n § 106

Dnr BMN 10-1437

Midgård 1 i Norrtälje stad - bygglov och bygganmälan för uppsättning av skylt.

(

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå bygglov och bygganmälan för uppsättning av skylt.
Motivering
På fasaden finns redan idag några skyltar och den nya skylten borde samspela
med dessa vad gäller placering och storlek. Den skall ligga under den vitmålade
betongbeklädda ytan som finns på den södra fasaden i samma höjd som de
befintliga skyltarna.
Lagrum: PBL 3 kap 1 och 12 §§.

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.
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Dnr B M N 10-1437

Ärendet
Ansökan avser bygglov och bygganmälan för uppsättning av skylt inom
fastigheten Midgård 1.
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Tomtplatsen är ianspråktagen och bebyggd med en affärsbyggnad.
Fastighetens areal är 3657 m .
2

Tillämplig lagstiftning
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 3 kap 12 § plan- och bygglagen i fråga om anläggningar som anges i 8
kap. 2 § första stycket skall föreskrifterna i 1-3 § och 10-13 §§ om byggnader
tillämpas. I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på
bygglov skall föreskrifterna i 1 och 2 §§ om byggnader tillämpas.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Bygg- och miljökontoret bedömning avseende skyltar är att de ska samverka med
befintliga byggnader och gatumiljön, samt anordnas och anpassas för att inte
dominera stadsbilden. Skylten skall placeras på fasaden, vara synlig, och i direkt
anslutning till verksamheten.
Skyltens utseende och placering anses oacceptabel med hänsyn till fasadens
utseende och befintlig gatumiljö. På fasaden finns redan idag några skyltar och
den nya skylten borde samspela med dessa vad gäller placering och storlek. Den
skall ligga under den vitmålade betongbeklädda ytan som finns på den södra
fasaden i samma höjd som de befintliga skyltarna.
Vid besök på plats den 6 september 2009 konstaterades att verksamheten
kommer att bedrivas på övervåningen och tillträde dit är via trappor på gavelfasaden. Bygg- och miljökontoret anser att placering antigen tillsammans med de
övriga skyltarna eller på gavelfasaden är mer lämplig än den föreslagna.
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Dnr BMN 10-1437

Bygg- och miljökontoret har haft kontakt med sökanden och framfört sina synpunkter. Sökande har inkommit med skriftligt svar och vill att ärendet skall
prövas i befintligt skick.
Politisk beredning
bmu 100923

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2010 § 128.
Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.

Exp till:
Alva Vita AB, c/o Angelica Henriksson (delgivn.kvitto)
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| KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

Norrtälje kommun
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Teknik & Service
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Tälje 2:4 i Norrtälje stad - marklov för trädfällning.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå marklov för trädfällning på fastigheten Tälje 2:4 samt
att uppmana sökanden att vårda träden.
Motivering
Ansökan strider mot gällande detaljplan, planbestämmelsen över träden omfattas
av n i , vilket står för att befintliga träd skall vara kvar. Marklov fordras för
fällning se Gestaltningsprogrammet.
"Kopia av Gestaltningsprogrammet"
:

BEFINTLIGA TRÄD

'^V,\.

' , V ' r / v V i

Befintliga mindre, tidigare planterade träd utefter B a n g å r ä | @ i ^ b ^ W éxploateiingeSoeii
kommer därför att rotbeskäras och flyttas till annan plats. " H"; 5 ^
4>

En utredning är påbörjad beträffande de stora befintliga trädens status och möjlighet att långsiktigt
överleva vid genomförande av exploateringen, En första rapport visar att de flesta träd är i nedsatt
eller i dålig biologisk kondition. Rapporten rekommenderar särskilda försiktighetsåtgärder vid
genomförande av exploateringen med största möjliga orörda utrymme samt markförbättrande
åtgärder kring träden. Eventuell beskärning av träden måste ske på ett fackmannamässtgt sätt, för
att inte ytterligare skada dem,
De stora befintliga träden som sparats längs Billborgsgatan utgör ett viktigt planmotiv, Om dessa
träds kondition är så dålig att de måste fällas ska de ersättas med nya träd,
Lagrum: Plan- och bygglagen 8 kap 11 §

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

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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 gäller marklov för trädfällning av tre lönnar på fastigheten Tälje 2:4 i
Norrtälje.
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan med beteckning 01-257, där planbestämmelsen över träden omfattas av n i , vilket står för att befintliga träd skall vara
kvar. Marklov fordras för fällning se Gestaltningsprogrammet.
"Kopia av Gestaltningsprogrammet"
BEFINTLIGA TRÄB

:

"

v ' i

Befintliga mindre, tidigare planterade träd utefter Bangår^aJatYi|;o^'äv exploateringen och *
kommer därför att rotbeskäras och flyttas till annan plats.
%.; r ^ ^ f
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En utredning är påbörjad beträffande de stora befintliga trädens status och möjlighet att långsiktigt
överleva vid genomförande av exploateringen. En första rapport visar att de flesta träd är i nedsatt
eller i dålig biologisk kondition. Rapporten rekommenderar särskilda försiktighetsåtgärder vid
genomförande av exploateringen med största möjliga orörda utrymme samt markförbättrande
åtgärder kring träden. Eventuell beskäming av träden måste ske på ett fackmaimamässigt sätt, för
att inte ytterligare skada dem.
De stora befintliga träden som sparats längs Billborgsgatan utgör ett viktigt planmotiv, Om dessa
träds kondition är så dålig att de måste fällas ska de ersättas mal nya träd.
Bygg- och miljökontorets bedömning
Sökanden har lämnat in ett trädbesiktningsutlåtande, okulärbesiktning, som säger
att träden är i mycket dålig kondition.

Justerare

Justerare

Utdragsb estyrkande
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Bygg- och miljökontoret har därefter, genom sakkunnig, låtit utföra en besiktning
av träden där det framgår att de tre lönnarna med visst underhåll kan bevaras i
mellan fem till femton år (bilaga 1, 2 och 3).
Det senaste besiktningsutlåtandet bekräftar att träden inte är i så dålig kondition
att de måste fallas ännu. Ansökan strider därför mot gällande detaljplan.
Nu sökt marklov för trädfällning bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna
i 8 kap 11 § plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker
ansökan.

Politisk beredning
bmu 100923

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2010 § 140.
Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.

Exp till:
Kommunstyrelsekontoret, Teknik & Service (delgivn.kvitto)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Håkan Nygren
Billdals hasselväg 1
427 38 Billdal

b m n § 108

Dm-BMN 10-240

Kolsta 1:34, skifte 2, i Närtuna församling - strandskyddsdispens
för uppförande av brygga och väg
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för
uppförande av brygga och väg inom fastigheten Kolsta 1:34.
Motivering
Strandskyddet syftar till att långsiktigt dels trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och dels bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och vatten. 17 kap 15 § MB anges vilka åtgärder som inte far
vidtas inom ett strandskyddsområde. Bland annat far inte nya byggnader uppföras
eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt färdas fritt.
För att strandskyddsdispens ska kunna medges krävs dels att åtgärden inte strider
mot strandskyddets syften, dels att särskilda skäl föreligger. De sex särskilda skäl
som kan komma i fråga anges i 7 kap 18 c § MB.
Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att
medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.
Lagrum: M B 7 kap

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.
Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av väg om cirka 3 meter bred
inklusive sidodike samt en brygga om 1,2 x 5 meter inom fastigheten Kolsta
1:34, skifte 2.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Kolsta 1 ;34 är bebyggd men skifte 2 är obebyggd.
Fastighetens areal är 15,5 ha.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och nybyggnadsförbud
enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b
§ miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om
särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken far man som särskilda skäl vid prövning av
dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området eller
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften.
I miljöbalkspropositionen nämns ogiltiga skäl för strandskyddsdispens. Hit
räknas att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig,
personliga skäl såsom återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrar eller
barns Önskan om att bo nära familjen.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljökontorets bedömning
Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att
medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.
Politisk beredning
bmu 100826

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 26 augusti 2010 § 113.
Kommun icerin g
Sökanden har i skrivelse, inkommen 2010-09-27, yttrat sig över utskottets förslag
till beslut.
Inkommen skrivelse förändrar inte kontorets ställningstagande i ärendet.

bmu 101125

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2010 § 171.

Exp till:
Håkan Nygren (delgivningskvitto)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Klister Pettersson
Hårnacka 578
761 73 Norrtälje

bmn § 109

Dm BMN 10-1336

Del av Hårnacka 4:2 i Estuna församling - förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus inom del av fastigheten Hårnacka 4:2.
Motivering
Bebyggelsetrycket på platsen är hög. Under 2009 har sex nya tomter bildats som
gränsar till sökt bebyggelse.
Det finns ett behov av planmässig reglering av tillfarter, vändslingor, avloppsoch vattenanläggningar, friytor, eventuell ytterligare bebyggelse mm.
Eventuell ny exploatering av fastigheten ska prövas genom detaljplaneläggning
enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen.
Lagrum PBL 5 kap 1 §, MB 3-4 kap
Reservation
Folkpartiet och Moderaterna reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för
eget bifallsyrkande.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus inom del av
fastigheten Hårnacka 4:2.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 18,9 ha.
Tomtplatserna är belägna inom fördjupad översiktsplan över Norrtälje stad,
antagen januari 2004. Området är oklassificerat.
Tomtplatserna omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för
Norrtälje kommun.
Sökande har redan beviljats förhandsbesked för uppförande av sex enbostadshus
alternativt fritidshus inom rubricerad fastighet: tre 2009-01-21 och ytterligare tre
2009-12-14. Beviljade tomter gränsar till nu sökta tomter.
Tillämplig lagstiftning
Enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för:
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ny enstaka byggnad vars användning far betydande inverkan på omgivningen
eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark
för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, och
- bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Enligt 2 kap 1-3 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Bygg- och miljökontorets bedömning
Bygg- och miljökontoret bedömer att bebyggelsetrycket på platsen är hög. Sökt
bebyggelse tillsammans med redan beviljad bebyggelse innebär att det finns ett
behov av planmässig reglering av tillfarter, vändslingor, avlopps- och vattenanläggningar, friytor, eventuell ytterligare bebyggelse mm.
Bygg- och miljökontoret föreslår att eventuell ny exploatering av fastigheten ska
prövas genom detaljplaneläggning enligt 5 kap 1§ plan- och bygglagen.
Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap
12 § plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.
Politisk beredning
bmu 100923

Bygg-och miljöutskottet har behandlat ärendet 2010-09-23 § 132.
Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Folkpartiet och moderaterna yrkar
- bifall till ansökan.
Socialdemokraterna och centerpartiet yrkar
- avslag enligt utskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels bifall dels avslag till ansökan.
Efter ställd proposition finner ordföranden att bygg- och miljönämnden beslutat
enligt avslagsyrkandet.
Folkpartiet och moderaterna reserverar sig mot nämndens beslut.

Exp till: Krister Pettersson (delgivn.kvitto)
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ninni Portti
Frejgatan 1
761 31 Norrtälje

b m n § 110

Dnr BMN 10-73

Sika 4:6 i Frötuna församling - strandskyddsdispens och förhands
besked för uppförande av ett enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och
att avslå förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.
Motivering
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det
rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får
anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Ingen av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet föreligger för sökt bebyggelse.
Förhandsbeskedet strider mot strandskyddets syften.
Lagrum
PBL 2 kap 1-3 §§, 8 kap 12 §, MB 3-4 kap, 7 kap 13-15,18b och 26 §§

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas.
Faktura skickas i separat försändelse.
Hur inan 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.
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 33,1 ha.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och nybyggnadsförbud
enligt7kap 13-15 §§ miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b
§ miljöbalken befogenhet att medge undantag från nybyggnadsförbudet om
särskilda skäl föreligger.
Tomtplatsen ligger i närheten av skjutbanan i Mellingeholm.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sika 4:6 belägen inom
naturvårdsområde av regionalt intresse Limaren, skyddsintresse: sjö och lövlund
(se kap 3.5. nr 83)
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sika 4:6 belägen inom
lokalt intresse för friluftsliv (se kap 15.5).
Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken far man som särskilda skäl vid prövning av
dispens från strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller arman exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området eller
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 2 kap 1-3 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
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Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna
3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Bygg- och miljökontorets bedömning
Bygg- och miljökontoret bedömer att några av miljöbalkens nämnda skäl för att
medge undantag från nybyggnadsförbudet inte föreligger för sökt bebyggelse.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och
att områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växtoch djurliv kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl
mindre obebyggda delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar
som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda fritidshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Bostadshuset kommer genom sin användning och
hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på
mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att
uppehålla sig och passera fritt.
Bygg- och miljökontoret bedömer att förhandsbeskedet inte är förenligt med
strand skyddets syfte.
Tomtplatsen är placerad långt från annan bebyggelse och innebär därmed ett
större ingrepp i naturen, mot om tomtplatsen skulle placeras i anslutning till
befintlig bebyggelse. Tomtplatsen placering är inte förenlig med 2 kap 1 § planoch bygglagen.
Nu sökt förhandsbesked är inte heller förenligt med bestämmelserna i 8 kap 12 §
plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.
Samråds- och grannyttranden
Bygg- och miljökontoret har enligt samrådsyttrande 2010-05-21 bedömt att
vatten och avlopp går att lösa.
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
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Bygg- och miljönämnden (bmn)

b m n § 110

2010-12-07

4 (4)

Dnr BMN 10-73

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Sika 4:15, 4:13 och
Mellingeholm 2:4 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheten Sika 4:15 har enligt yttrande inget att erinra mot sökt
bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Sika 4:13 och Mellingeholm 2:4 har inte kommit in med
några yttranden.

C ;

Politisk beredning
bmu 100826

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 26 augusti 2010 § 116.
Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.

Exp till:
Ninni Portti (delgivn.kvitto)

(

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Riksbyggen
Thorland Ehrstedt
Box 9051
102 71 Stockholm

b m n § 111

Dnr BMN 10-828

Solö 1:15 i Länna församling - bygglov och bygganmälan för
uppförande av sophus och plank
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå bygglov for uppförande av sophus och plank då det strider mot gällande
detaljplan.
Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Föreslaget sophus med plank uppfattas som främmande och störande element i
den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Lagrum
PBL3 kapi och 12 §§,8 kap 11 §

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. 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.

Ärendet
Ansökan avser bygglov och bygganmälan för uppförande av sophus och plank
inom fastigheten Solö 1:15.

Justerare

Justerare

i

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2010-12-07

b m n § 111
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Dnr BMN 10-828

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av samlingslokaler.
För området gäller särskild miljöhänsyn. Området far bebyggas med max 1200

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Föreslaget sophus med plank uppfattas som främmande och störande element i
den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med diverse byggnader.
Fastighetens areal är 32500 m .
2

Tillämplig lagstiftning
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 3 kap 12 § plan- och bygglagen far byggnader, som är särskilt värdefulla
från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte förvanskas.
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
börjat 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 §§.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr B M N 10-828

Bygg- och miljökontorets bedömning
Ansökan gäller nybyggnad av sophus och plank. Enligt gällande detaljplan för
området gäller särskild miljöhänsyn. Hela området är bebyggt med hus som är
uppförda vid sekelskiftet 1800- och 1900-talet som har stort kulturhistoriskt
värde. Uppförande av plank skulle negativt påverka det kulturhistoriska värdet.
Vissa byggnader skulle inte kunna beskådas från alla sidor och landskapet skulle
få ett främmande inslag.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Föreslaget sophus med plank uppfattas som främmande och störande element i
den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 3 kap 1 och
12 §§ samt 8 kap 11 § plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret
avstyrker ansökan.

bmu 100923

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2010 § 135.

Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut.
Något yttrande har inte kommit in.

Exp till:
Riksbyggen, c/o Thorland Ehrstedt (delgivn.kvitto)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LEKA Barnens Förskola AB
Aspviksvägen 3, Räknas
134 38 Gustavsberg

bmn § 112

Dnr BMN 10-169

Riala-Sättra 2:232 i Riala församling - bygglov för ändrad användning från bostad till förskola/fritids
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att avslå bygglov för ändrad användning från bostad till förskola/fritids då det
strider mot gällande detaljplan.
Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Förskola/fritids klassas som skola och får därmed inte lokaliseras på en fastighet
som är avsedd för bostadsändamål. Detta kan inte anses som mindre avvikelse.
Lagrum
8 kap 11 § plan- och bygglagen

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.

Ärendet
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från bostad till förskola/fritids
inom fastigheten Riala-Sättra 2:232.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dm-BMN 10-169

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för
bostadsändamål.

Tillämplig lagstiftning
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
börjat 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 §§.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Förskola/fritids klassas som skola och far därmed inte lokaliseras på en fastighet
som är avsedd för bostadsändamål. Detta kan inte anses som mindre avvikelse.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 8 kap 11 §
plan- och bygglagen varför bygg- och miljökontoret avstyrker ansökan.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Riala-Sättra 2:30, 2:215,
2:216, 2:217, 2:218, 2:220,2:221, 2:231, 2:233, 2:234, 2:235, 2:236 och 2:237 är
berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Riala-Sättra 2:215,2:216,2:218,2:234 och 2:237 har
enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Riala-Sättra 2:221, 2:231 och 2:233 har enligt yttranden
erinringar mot sökt bebyggelse.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ägare till fastigheterna Riala-Sättra 2:30, 2:217, 2:220, 2:235 och 2:236 har inte
kommit in med några yttranden.
Bygg- och miljökontoret har enligt samrådsyttrande den 20 maj 2010 konstaterat
att det saknas tillstånd for de befintliga VA-anläggningarna.
Bygg- och miljökontorets livsmedelsenhet har inkommit med yttrande.
Bygg- och miljökontoret har kommunicerat sökande och gett möjlighet att
inkomma med svar på grannyttranden. Sökande har begärt uppskov tom 20
augusti 2010 men inte inkommit med någon skrivelse.

bmu 100923

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärende den 23 september 2010 § 136.
Kommunicering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över utskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.

Exp till:
LEKA Barnens Förskola AB (delgivningskvitto)

(

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammantfädesdatum

KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

bmn § 113

Dnr BMN 2010-2037 4273

Förbud att bedriva jordsorteringsverksamhet och föreläggande om
städning på fastigheten Rö-Söderby 3:1 i Rö församling.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att förbjuda Peter Hagfält, 641112-1053, med uppgiven firma Jord och Grus, att
bedriva jordsorterings- och upplagsverksamhet, senast En månad efter det att
detta beslut delgivits, på fastigheten Rö-Söderby 3:1 i Norrtälje kommun
att förelägga Peter Hagfält, 641112-1053, med uppgiven firma Jord och Grus vid
vite av 500 000 kronor, att senast En månad efter det att detta beslut delgivits,
forsla bort de fordon, maskiner och annan utrustning som tillhör
jordsorterings- och upplagsverksamheten och de jord- och schaktmassor som
tillförts fastigheten Rö-Söderby 3:1 under 2009 och 2010.

Lagstöd
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 1-4 och 7-9 §§, 15 kap 5a, 30 §§, 26 kap 9, 14
ochl9§§.
^''^/L^Xiwi^

^

Detta

hesloJc

kCctn o ^ e r k i f t d a s , ,

Se. b i Itttjf^.

Bedömning
Eftersom verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det finns risk för skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön och med hänsyn taget till att
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren inte har följt tidigare fattade beslut och
förelägganden bedömer Bygg- och miljönämnden det vara nödvändigt att
förbjuda verksamhetsutövaren/fastighetsägaren att bedriva jordsorterings- och
upplags verksamhet på fastigheten Rö-Söderby 3:1.
Bygg- och miljönämnden bedömer också det vara nödvändigt att med vite
förelägga företaget att forsla bort fordon, maskiner och utrustning som tillhör
jordsorteringsverksamheten samt de schaktmassor som tillförts fastigheten under
2009 och 2010. Vitet bör fastställas till 500 000 kronor eftersom bortforslandet
av schaktmassorna bedöms kosta 500 000 till 1 000 000 kronor.

Utdrags b estyrkande
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Dnr BMN 2010-002037 4273

Underlag för beslut
Förvaltningens delegationsbeslut 2004-04-24, Dnr 2001-959-427
Inspektionsprotokoll, 2005-04-06, Dnr 2005-833-427
Anteckning från inspektion 2006-06-26, Dnr 2005-833-427
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll 2006-12-12, § 101
Tjänsteanteckningar från inspektioner genomförda mellan 2007-05-11 - 2009¬
06-25, Dnr 2005-833-427
Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2009-10-15, § 87.

Bakgrund
Peter Hagfält med uppgiven firma Jord och Grus bedriver åkeri och
entreprenadverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutade 2004 att
förelägga verksamhetsutövaren/fastighetsägaren att vidta vissa försiktighetsmått
vid driften av jordsorterings- och upplagsverksamhet på fastigheten Rö-Söderby
3:1. Beslutet omfattar produktionsbegränsningar, begränsningar av
maskinutrustning och åtgärder som städning av skrot och avfall inom området.
Boende i området överklagade beslutet med hänvisning till störande buller,
damning och upplagsverksamhet. Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade
2006-06-12 att man inte avser vidta någon ändring av förvaltningens beslut.
I april 2005 genomförde Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på
fastigheten. Då noterades att verksamhetsutövaren/fastighetsägaren inte följt de
åtgärder och begränsningar som meddelats. Förvaltningen skickade ett protokoll
med krav på åtgärder från inspektionen till
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren.
2006-06-26 utfördes en ny inspektion vid vilken det konstaterades att
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren inte utfört de åtgärder som påtalats i
protokollet från inspektionen i april 2005.
Vid ytterligare en inspektion den 29 november 2006 konstaterades att ingen
förändring skett.
Den 12 december 2006 beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att förelägga
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren att vid vite om 100 000 kronor att senast
den 1 maj 2007 ha städat av och transporterat bort fordon, maskiner, containrar
och skrotbilar m m från fastigheten.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljökontoret inspekterade fastigheten 2007-05-14 och konstaterade
att verksamhetsutövaren/fastighetsägaren inte tagit bort allt det han förelagts att
göra.
En ny inspektion utfördes den 12 mars 2008 av Bygg- och miljökontoret. På
fastigheten fanns då diverse skrot, maskiner, maskindelar, gamla bilar, bil¬
/lastbilsbatterier samt dunkar och flaskor med diverse kemikalier.
Den 3 juni 2008 inspekterade Bygg- och miljökontoret fastigheten tillsammans
med verksamhetsutövaren/fastighetsägaren, som informerades om att allt som
inte tillhörde jordsorteringsverksamheten måste tas bort från fastigheten.
Verksamhetsutövaren/fastighetsägaren lovade att städa upp och snygga till på
fastigheten.
I november 2008 utförde Bygg- och miljökontoret ytterligare en inspektion på
fastigheten Rö-Söderby 3:1. Vid inspektionen konstaterades att städningen av
fastigheten inte var fullständigt genomförd.
2009-04-16 gjorde Bygg- och miljökontoret en ny inspektion tillsammans med
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren. Det såg fortfarande stökigt ut och
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren fick till 1 maj 2009 på sig att städa bort
det som inte tillhörde jordsorteringen.
Bygg- och miljökontoret inspekterade fastigheten igen den 23 juni 2009 och det
fanns om möjligt ännu mera saker uppställda.
Bygg- och miljökontoret bedömer att verksamheten inte bedrivits i enlighet med
tidigare beslut. Verksamheten med jordsortering har skett i mycket liten
omfattning sedan sommaren 2004. Under 2009 och 2010 har diverse
schaktmassor tillförts fastigheten, verksamhetsutövaren/fastighetsägaren utnyttjar
istället fastigheten som upplag för fordon, maskinutrustning, skrotbilar, gamla
däck och annat skrot. Det skrot och avfall som finns på fastigheten är enligt
kontoret mening att betrakta som nedskräpning.
Förutom nedskräpningen bedöms området inte lämpligt som upplag. Maskiner,
fordon, skrotbilar och skrotdelar innehåller oljor och andra kemiska produkter
som vid läckage förorenar marken. Markförhållandena i området betraktas som
genomsläpplig med grusig/sandig morän, vilket även utgör en risk för
grundvattenförorening.

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsutövaren/fastighetsägaren har trots tidigare Överenskommelser och
krav i beslut och rapporter inte tagit bort skrot, avfall, fordon, maskiner och
annan utrustning som inte tillhör jordsorteringsverksamheten.
Verksamhetsutövaren/fastighetsägaren har inte heller vidtagit de skyddsåtgärder
som anses nödvändiga för att förebygga föroreningar i mark och grundvatten.
(

Politisk beredning
bmu 100923

( •

Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2010 § 137
Kommunicering
Peter Hagfält har inkommit med yttrande över utskottets förslag till beslut.

bmu 101207

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2010 § 183.

Exp till:
Peter Hagfält, Jord och Grus (rek+mb)

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr BMN 09-10244 042

Månatlig ekonomisk uppföljning f ö r perioden t o m oktober månad
2010.
(

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen

(
Underlag för beslut
Månadsuppföljning inkl avvikelserapport samt tjänsteskrivelse daterad
2010-11-05

Bakgrund
Intäkterna till och med oktober månad är 1 881 tkr lägre än budgeterat för
perioden. Bygglov ligger i fas med budget medan miljö- och hälsoskyddstillsynen ligger 2 176 tkr lägre än budgeterat. Prognosen för år 2010 är att
intäkterna för kontoret kommer att bli 1 952 tkr lägre än budgeterat.
Kostnaderna för perioden är 2 743 tkr lägre än budgeterat. Av detta står adressprojektets för 452 tkr. För perioden var bland annat personalkostnaderna för hela
kontoret 1 514 tkr lägre och övriga kostnader 1 229 tkr lägre.
Avvikelserna beror på lägre antal avslutade ärenden vilket påverkar intäkterna
samt vakanta tjänster och olika ledigheter vilket har sänkt personalkostnaderna.
De senare påverkar även till stor del övriga kostnader som också är lägre än
budgeterat.
Prognosen för kontoret och år 2010 är ett överskott om 429 tkr varav 387 tkr
kommer från adressprojektet. En begäran om överföring av överskott från
adressprojektets överskott till år 2011 kommer att göras.

bmu 101125

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2010 § 178.

Utdragsbestyrkande
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Dm-BMN 2010-1874

Verksamhetsplan samt budget för Bygg- o c h miljönämndens
verksamhet 2011
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2011,
version 1, daterad 2010-11-04.
Bygg- och miljönämnden beslutar, under förutsättning att Ks au förslag till
Kommunfullmäktige den 10 nov 2010 om att bevilja bygg- och miljönämnden
16 783 tkr* i driftbudget för år 2011 (ärende justering av Mål och budget 2011 och
plan 2010-2013 inklusive ettårsbudget för TioHundranämnden) står fast,
att tillstyrka förslag till budgetjustering för 2011.

Ledamöterna för socialdemokraterna deltar inte i beslutet

Underlag för beslut
Bilaga: Förslag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden för 2011,
version 1 daterad 2010-11-04.

Sammanfattning av underlaget
Temat för verksamhetsplaneringsdagarna för 2011 har varit service och bemötande vilket resulterat i att samtliga medarbetare på bygg- och miljökontoret
ställt sig bakom följande verksamhetsidé:
Bygg- och miljökontoret skall kännetecknas av
- Ett tydligt kundperspektiv
- En effektiv handläggning
- Kompetenta, engagerade och serviceinriktade medarbetare
- Vi-känsla, glädje och humor
Den borgerliga överenskommelsen för kommande mandatperiod
Kommer att arbetas in i kommande budgetomgång för 2012-2014. Bygg- och
miljönämnden kommer att bli berörda av flera punkter bl a öka bostadsbyggandet, tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik skall förskönas, näringslivsklimatet skall stärkas, fortsatt utveckling av Norrtälje stads attraktionskraft,
kommunens planverksamhet ska bära sina egna kostnader,
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

i

I

NORRTÄLJE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden (bmn)

b m n § 115

2010-12-07

Sida

2 (5)

Dm-BMN 2010-1874

öppna för strandnära bebyggelse inom ramen för strand skyddslagstiftningen och
utvecklingen av hamnområdet till en attraktiv stadsdel med bostäder
Ekonomi
Nettoramen från 2010 är uppräknad med: Ändring enligt beslut i tvåårsbudget
med löneökning motsv 2% (510 tkr) och sammanslagning av miljöskydds- och
hälsoskyddsenheterna vilket motsvarar en besparing om 100 tkr. Ytterligare
beslut är tagna för återföring av hyreskostnad som har dragits av två gånger på
nettoramen (240 tkr) samt beslut om budget för adressprojektet motsvarande
2 914 tkr. Till detta kommer återföring av 6 kontorsrum till bygg- och miljökontoret från Tiohundra (236,7 tkr) Detta ger en nettoram om 14 060 tkr. Utöver
detta har kontoret räknat med en ramökning för 2,5 tjänster på bygglov/VA~
enheten för att täcka upp för ökade krav i bygglovshanteringen enligt nya Planoch bygglagen som kommer 2011 med 1 133 tkr. Kontoret har också räknat med
resursförstärkning med anledning av investering i kommunalt vatten- och avlopp
bland annat på Rådmansö motsvarande 1 680 tkr. Då den ursprungliga ramen för
2010 var 10 259 tkr blir därmed kontorets förslag till slutlig nettoram för 2011,
16 783 tkr.

(

/

Stab
Utöver löpande administrativt arbete prioriteras särskilt utvecklingsarbete inom
följande områden;
Ökad tillgänglighet
Stabens bidrag för ökad tillgänglighet innefattar IT/IS som beskrivs nedan.
Dämtöver ska staben verka för en lättfattlig information vad gäller såväl pressinformation som kontinuerlig information på kommunens hemsida norrtelje.se.

(

IT/IS
(

Staben ska leda kontorets utveckling av IT/IS. Under perioden kommer särskild
tyngd läggas på införande av e-tjänster för ärenden inom PBL.
Kvalitetsarbete
Enheten är stödjande i kontorets arbete med processer samt uppföljningen av
dessa. Under perioden prioriteras arbete med att fastställa och implementera
processer/rutinbeskrivningar samt uppföljning av dessa. Särskild tonvikt läggs på
att undvika "stuprörstänkande"
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Bygglov/VA
Följande prioriteras särskilt under 2011:
- Besiktningar
- Snabbkasseärenden
- Tillgänglighet för allmänheten - Telefontid och torsdagskvällar, tillgängligheten kommer per telefon att utökas med mer än 25% f.o.m.2010-11-01.
- Öppettiderna på Torsdagskvällarna utökas.p.g.a den stora tillströmningen av
kunder att gälla mellan 16.00 - 19.00
- Nyrekrytering av personal påbörjad för att möta kraven i nya PBL (väntas
träda ikraft 2011-05-02)
Livsmedelsenheten
Följande kontrollprojekt är inplanerade:
Haccpprojektet: Syftet är att höja kunskapen gällande riskanalys och kritiska
styrpunkter (haccp). De verksamheter som innefattas är placerade i låg- och
mellanriskklass och använder hel- och/eller halvfabrikat i sin beredning.
Kunskap & kontrollprojektet: Kontroll kommer att bedrivas i två steg med
målsättning att höja kunskapen inom området hygien i verksamheterna. En enkät
med frågor om hygien skickas ut och besvaras. Uppföljning av svaren sker sedan
genom kontroll i verksamheten. Verksamheten har på så sätt möjlighet att förbereda frågor och fa ut mer av kontrollbesöket på plats.
Märkningsprojektet: Ett av målen är att konsumenten inte skall bli lurad av
felaktig märkning eller felaktiga ingredienser i de livsmedel som
handlas/konsumeras. Utgångspunkten är att kontrollera spårbarhet, redlighet och
skyddade ursprungsbeteckningar på restauranger och pizzerior. Även menyn
kommer att kontrolleras och jämföras med faktiska ingredienser.
Distributörsprojektet: Kontroll som innefattar faktiska förhållanden, tid- och
temperaturprocesser, utrustning mm på mobila anläggningar (vagnar och stånd på
marknader), distributörer och cateringföretagens transporter.
Inventering av dricksvattenanläggningar: Utskick av enkät för intagande av
kompletterande uppgifter samt informationsblad till livsmedelsanläggningar med
enskild dricksvattentäkt. Den allmänna informationen kommer att gälla lagkrav,
provtagningsprogram, registrering och årlig kontrollavgift. Detta är ett samarbete
med miljö- och hälsoskyddsenheten för att framöver (2012) kunna utöva kontroll
på de dricksvattenanläggningar som försörjer livsmedelsanläggningar med
vatten, samt samfålligheter och vattenverk.
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Kolloprojektet: Årlig kontroll samt uppföljning av de brister som konstaterades
vid kontrollen 2010.
Ett projekt kommer att upprättas i början av året i syfte att vid efterfrågan
kunna erbjudas student/praktikant. Projektet kommer att innefatta bl a provtagning och analys av resultat samt rapportskrivning. Syftet med projektet är att
resultatet av kontrollen skall användas som grund till nya kontrollprojekt.
Objekt utanför projekt, som enligt kontrollplanen skall besökas under 2011,
kommer att fördelas jämnt i arbetsgruppen i början av året.
Alla högriskverksamheter (riskklass 2 och 3) kommer, likt tidigare, kontrolleras
under året. Verksamheter i riskklass 4 och 5 kontrolleras enligt kontrollplanen.
Riskklasserna 2-5 är i årets projekt fördelade mellan de olika projekten, till
skillnad mot tidigare då specifika riskklassprojekt har genomförts.
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Under 2011 kommer handläggning av inkommande anmälningsärenden att
prioriteras. Tillsyn av ca 50 st fastställda C-verksamheter har planerats in för
2011.
Tillsyn på verksamheter med utsläpp till Lindholmens reningsverk prioriteras pga
att reningsverket håller på att REVAQ-certifieras. Inom upptagningsområdet
prioriteras verksamheter med utsläpp till vatten. I projektet kommer ca 80 st Coch U-verksamheter att besökas.
Tjänstegarantin för tillståndsprövning av avloppsärenden ska uppfyllas. Handläggning av inkommande ärenden prioriteras. Bygg- och miljökontoret kommer
under 2011 att slutföra etapp 2 av V A utveckling för Norrtälje kommun.
Informationen presenteras i GIS-format (geografiska informationssystem) och
ingår i en kommuntäckande karta som kan läggas ut på hemsidan. För de flesta
fastigheter kommer det att finnas information om förutsättningar för olika V A lösningar i kommunen.
Inventering och tillsyn av befintliga avloppsanläggningar kommer att prioriteras
inom ramen för EU-projektet Act4myBalticSea som genomförs tillsammans med
kommuner och universitet i Sverige, Finland och Estland. I projektet ingår flera
olika inventeringsmetoder bl.a. inventering på plats, telefonintervjuer och egenkontrolisprogram. I skrivande stund har inte områden för inventering valts ut,
områden som kan tänkas ingå är Blidö, Finsta-Kilen och Bergby.
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Tillsynen av förskolor och skolor har under många år nedprioriterats. Enheten
planerar därför att påbörja denna tillsyn under 2011 i enlighet med kommande
projektplan.
Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att arbeta målinriktat med att förbättra
tillgängligheten.
Långsiktiga tillsynsprojekt som pågår
•
Tillsyn av de större bassängbaden
•
Uppföljning av radon i skolor och förskolor
•
Inspektion av 11 kommunala och ca 10 privata vattenverk
•
Tillsyn av ca 15 avloppsreningsverk

Mätnings- och kartenheten
Följande arbetsuppgifter kommer särskilt att prioriteras under 2011:
Utstakning av nybyggnad
Nybyggnadskarta
Förrättningsförberedelser
Grundkartor där kommunen är huvudman för detaljplan
Primärkartor inom verksamhetsområden för kommunalt VA
Pågående projekt
Projektet med belägenhetsadresser går vidare efter att Bygg- och miljönämnden
2008 fattat beslut angående policy och riktlinjer vid adressättning. Samråd sker
med väghållare och/eller enskilda fastighetsägare inom hela kommunen. Dessa
ges även möjlighet att inkomma med egna namnförslag eller synpunkter innan
vägnamnen slutgiltigt fastställs av Bygg- och miljönämndens arbetsutskott eller
genom delegationsbeslut som delges Bygg- och miljönämnden.
I projektet föreslås även nya väg- och kvarterstraktnamn att användas i nya
detaljplaner.

bmu 101125

Justerare

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2010 § 179.
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Allmän information
- Sommarprojektet 2010-05-03 - 2010-09-01.
( .
- Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har tillsammans tagit fram en ny
rapport Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan.
Rapporten kan köpas eller laddas ned från bl.a Naturvårdsverkets
webbbokhandel, http://www.naturvardsverket.se/987-91-620-1284-7.

.
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Bygg- och miljönämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Lägerbacken HB
c/o Sven-Erik Holmgren
Box 448
761 24 Norrtälje

b m n § 117

Dnr BMN 10-659

Överklagande av beslut avseende fastigheten Malstaby 4:26 i Malsta
församling.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att ompröva beslutet, fattat den 9 september 2010 bmn § 72, om att avslå
förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby
4:26 samt
att bevilja förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med följande
villkor:
- Geometrin på huvudbyggnaden skall vara rektangulär
- Huvudbyggnaden skall utföras i 1 V% våning
- Huset skall förses med stående träpanel målad i traktens traditionella färger,
falurött eller gult, samt tegelfargad takbeläggning
- Takytan skall vara mindre än hälften av hela fasadens höjd
- Huvudbyggnaden skall placeras indragen på tomten från väg och ett staket
eller en häck skall uppföras i fastighetsgräns mot väg.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov får sökas i
vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov
som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden själv att undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
Lagrum
27 § Förvaltningslagen.
Motivering
Enligt 27 § förvaltningslagen kan en myndighet ompröva ett beslut som den har
meddelat om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av t ex nya omständigheter.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 november 2007 att bevilja
förhandsbesked på nu sökt plats (Dnr 07-859, bmu § 521). Förhandsbeskedet var
bindande vid prövning av ansökan om bygglov inom två år från beslutsdatum
och låg dessutom till grund för att fastigheten avstyckades från tidigare fastighet,
del av Malstaby 4:2.
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Sökanden ansökte om förlängning av förhandsbeskedet den 20 april 2010, dvs
endast ca 5 mån efter att det gamla förhandsbeskedet hade gått ut. Fastigheten är
redan markplanerad för bebyggelse.
Kommunstyrelsens PlanAu föreslog den 23 november 2010 Kommunstyrelsen i
Norrtälje kommun att anta program för detaljplan för Malsta by. Som grund för
detaljplanen har en kulturmiljöanalys tagits fram. I såväl kulturmiljöanalysen
som programmet för detaljplan finns fastigheten Malstaby 4:26 inritad då den
redan är avstyckad för bostadsbebyggelse. Fastigheten ligger dessutom utanför
gränsen för riksintresset för Malsta by.
Proportionalitetsprincipen är inom juridiken den princip som säger att åtgärder
inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt
denna princip vägs olika intressen mot varandra och i detta fall skall det enskilda
intresset av att bebygga fastigheten vägas mot allmänna intressen samt
riksintresset för kulturmiljön. Sökandens enskilda intresse är att bebygga
fastigheten med ett enbostadshus. Sökanden har redan, med det tidigare positiva
förhandsbeskedet som grund, gjort investeringar i infrastruktur samt
markplanering av tomten. Om fastigheten inte får bebyggas är den onyttig för
sökanden eftersom den knappast kan användas för andra ändamål. Bygg- och
miljönämnden bedömer att denna konsekvens blir orimlig. Däremot måste
sökanden anpassa byggnationen till kulturmiljön på platsen.
Förhandsbeskedet bedöms inte längre försvåra planläggning av området.
Med anledning av ovanstående bör förhandsbesked beviljas med följande villkor:
- Geometrin på huvudbyggnaden skall vara rektangulär
- Huvudbyggnaden skall utföras i 1 V2 våning
- Huset skall förses med stående träpanel målad i traktens traditionella färger,
falurött eller gult, samt tegelfärgad takbeläggning
- Takytan skall vara mindre än hälften av hela fasadens höjd
- Huvudbyggnaden skall placeras indragen på tomten från väg och ett staket
eller en häck skall uppföras i fastighetsgräns mot väg.
Detta sammantaget gör att ansökan överensstämmer med Bygg- och
miljönämndens uppfattning om anpassning till riksintresset för Malsta by.

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 september 2010 att avslå ansökan om
förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom Malstaby 4:26.
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Lägerbacken HB, Sven-Erik Holmgren, har överklagat bygg- och miljönämndens
beslut och yrkat att nämndens beslut ska ändras på så sätt att förhandsbesked
beviljas för uppförande av ett enbostadshus på respektive fastighet.
Bygg och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta
att överklagandet har kommit in i rätt tid enligt förvaltningslagen 23 § och att
skrivelse samt övriga handlingar i ärendet överlämnas till länsstyrelsen.

bmu 101207

Politisk beredning
Bygg- och miljöutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2010 § 184.

Exp till:
Lägerbacken HB, c/o Sven-Erik Holmgren
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Lägerbacken HB
c/o Sven-Erik Holmgren
Box 448
761 24 Norrtälje

b m n § 118

Dnr BMN 10-658

Överklagande av beslut avseende fastigheten Malstaby 4:27 i Malsta
församling.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att ompröva beslutet, fattat den 9 september 2010 bmn § 73, om att avslå
förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby
4:27 samt
att bevilja förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med följande
villkor:
- Geometrin på huvudbyggnaden skall vara rektangulär
- Huvudbyggnaden skall utföras i 1 A våning
- Huset skall förses med stående träpanel målad i traktens traditionella färger,
falurött eller gult, samt tegelfärgad takbeläggning
- Takytan skall vara mindre än hälften av hela fasadens höjd
- Huvudbyggnaden skall placeras indragen på tomten från väg och ett staket
eller en häck skall uppföras i fastighetsgräns mot väg.
- Detta besked medför inte rätt att påböija byggprojektet. Bygglov får sökas i
vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov
som görs inom två år från dagen för beslutet.
- Det åvilar sökanden själv att undersöka om eventuell förekomst av
markradon.
l

Lagrum
27 § Förvaltningslagen.
Motivering
Enligt 27 § förvaltningslagen kan en myndighet ompröva ett beslut som den har
meddelat om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av t ex nya omständigheter.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 november 2007 att bevilja
förhandsbesked på nu sökt plats (Dnr 07-859, bmu § 521). Förhandsbeskedet var
bindande vid prövning av ansökan om bygglov inom två år från beslutsdatum
och låg dessutom till grund för att fastigheten avstyckades från tidigare fastighet,
del av Malstaby 4:2.
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