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bmn § 59
Val av justerare
Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (S) att tillsammans med ordförande Mats
Hultin (M) justera dagens sammanträdes protokoll, fredagen den 30 november 2012, kl. 16.00
på Bygg- och miljökontoret.
____________

_______________________________________________________________________________
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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bmn § 60
Allmän information
- Hälsoskydd (enligt utbildningsplan för nämnden 2012)
• Klara Gustavsson informerar om tillsyn på förskolor
- Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
- Genomgång av delegationsbeslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
___________

_______________________________________________________________________________
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2011-2518
Beslut från Länsstyrelsen 2012-09-28, beteckn 5213-26726-2012
Tillstånd för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Arholma 17:1.
- Länsstyrelsen meddelar tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet till skydd för
landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse för en nybyggnad av ett
fritidshus på del av fastigheten Arholma 17:1 med en placering enligt redovisning på till
ansökan hörande kartbilaga. Villkor se beslut.

Dnr 2011-811
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-16, beteckning 526-35931-2012, 526-28036-2011
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 25 september 2012 om upphävande av Norrtälje
kommuns dispensbeslut för fastigheten Backby 2:13.
- Överklagandet har kommit in i rätt tid. Länsstyrelsen finner inte skäl att ompröva sitt beslut.
Överklagandet överlämnas till Mark- och miljödomstolen.

Dnr 2010-2290
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-31, beteckning 526-30125-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Blidö
1:250.
- Länsstyrelsen beslutar att Norrtälje kommuns beslut den 22 september 2011 att medge
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Blidö 1:250 ska stå fast, men
med tillägg av följande villkor i enlighet med 16 kap 2 § andra stycket miljöbalken:
Arbeten i vatten får inte utföras under perioden 1 augusti till 31 december.

Dnr 2012-2374.4371
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-23, beteckning 526-36870-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Dyvassö 1:8, 1:13.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av
Bygg- och miljönämndens beslut den 9 oktober 2012 att medge strandskyddsdispens för
muddring på fastigheten Dyvassö 1:8, 1:13.

_______________________________________________________________________________
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr 2012-2374, 2012-2373
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-29, beteckn 526-36870-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Dyvassö
1:8, 1:13.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av
Bygg- och miljönämndens beslut den 22 oktober 2012 att medge strandskyddsdispens för
deponering av muddermassor och muddring på fastigheten Dyvassö 1:8 och 1:13.

Dnr 2011-2083
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-03, dnr 5051-37604-2011
Överklagande av beslut om att avskriva ärende om olägenhetsanmälan gällande störningar
från blästringsverksamhet på fastigheten Fasterna-Råby 2:30.
- Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljönämndens beslut och återförvisar ärendet till
nämnden för fortsatt handläggning.

Dnr 2011-2083.4274
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-12, beteckn 5052-35586-2012
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Fasterna-Råby 2:30 (505137604-2011)
- Länsstyrelsens beslut den 3 oktober har överklagats i rätt tid av Patrik Bohman.
Överklagandet föranleder inte något annat ställningstagande från Länsstyrelsen sida.

Dnr 2011-2161
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-16, beteckn 4032-23903-2012
Överklaganden av Bygg- och miljönämndens beslut den 3 juli 2012 om att, så som för sent
inkomna, avvisa överklaganden av ett förhandsbesked om bygglov på fastigheten FrötunaHammarby 2:24.
- Länsstyrelsen avslår överklagandena.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr 2010-735
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-16, beteckn 526-35933-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Harg
1:20.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b § punkt §1 miljöbalken att prövning ska ske av
Bygg- och miljönämndens beslut den 20 september 2012 att medge strandskyddsdispens för
nybyggnad av sjöbod på fastigheten Harg 1:20.

Dnr 2010-1989
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-31, beteckn 526-18297-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för brygga på
fastigheten Harg 2:28.
- Länsstyrelsen beslutar att Norrtälje kommuns beslut den 9 juni 2011 att medge
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Harg 2:28 ska stå fast men med
tillägg av följande villkor i enlighet med 16 kap 2 § andra stycket miljöbalken.
- Arbeten i vatten får inte utföras under perioden 1 mars till 31 augusti.
- Bryggans utbredning i vattenområdet inklusive båtar får användas för det avsedda
ändamålet, i enlighet med 7 kap 118 f § MB.

Dnr 2011-1218
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-29, beteckn 526-19873-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för förråd och
uppförande av ny brygga på fastigheten Hemmarö 2:11.
- Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap 3 b § tredje stycket miljöbalken upphäva
Norrtälje kommuns beslut den 29 juni 2011 att medge strandskyddsdispens för uppförande
av förråd och en brygga på fastigheten Hemmarö 2:11.

Dnr 2012-2154.4371
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-17, beteckn 526-36115-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Håtö
1:18.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § punkt § miljöbalken att prövning ska ske av
Bygg- och miljönämndens beslut den 1 oktober 2012 att medge strandskyddsdispens för
muddring på fastigheten Håtö 1:18.
_______________________________________________________________________________
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....

Dnr 2012-2067
Beslut från Länsstyrelsen 2012-09-28, beteckn 535-15349-2012
Muddring på fastigheten Lidö 1:3.
- Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras
som redovisats i anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken om följande försiktighetsmått:
Arbeten i vattenområdet ska ske i ett sammanhang och får inte utföras under tiden 1 mars till
31 augusti.
För att minimera grumling på längre sikt ska upptagna massor placeras på land och på ett
sådant sätt att de inte kommer i kontakt med vattnet.

Dnr 2012-211
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-09, beteckn 4032-16824-2012
Överklagande av beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten Malstaby 6:23.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.
(Bygg- och miljönämnden beviljade 2011-10-31 bygglov för en komplementbyggnad
(garage/förråd/gästrum. Beslutet upphävdes 2012-02-27 av Länsstyrelsen och återförvisades
för ny handläggning. Bygg- och miljönämnden beviljade 2012-04-25 ett nytt bygglov. ).

Dnr 2012-1840
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-04, beteckn 5210-21228-2012 0188-30-008
Ansökan om dispens för schaktnings- och fyllningsarbeten samt sprängning inom
skyddsområde för grundvattentäkt på Mora 2:47.
- Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken dispens från skyddsföreskrifterna,
punkten 2.6, i Länsstyrelsens beslut den 1 februari 1999, 18440-1993-31467, om fastställsel
av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt på
fastigheten Mora 2:47, för utförande av schaktning, fyllnings- och sprängningsarbeten i
samband med utbyggnad av VA-nät i Bergshamra.
Dispensen gäller under förutsättning att i beslutet angivna försiktighetsmått vidtas.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....

Dnr 2009-1763
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-02, beteckn 4032-9897-2011
Överklagande av beslut om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus alternativt
fritidshus på fastigheten Noret 1:29, skifte 2.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.
(Bygg- och miljönämnden avslog 2011-02-24 § 22 ansökan om förhandsbesked)

Dnr 2009-1763
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-29, beteckn 4032-37467-2012
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 2 oktober 012 avseende fastigheten Noret 1:29.
(4032-9897-2011)
- Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid. Inkommen överklagan föranleder inte något
annat ställningstagande från Länsstyrelsen.

Dnr 2012-1024
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-29, beteckn 526-37408-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Norrmansö 1:5.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av
Bygg- och miljönämndens beslut den 9 oktober 2012 att medge strandskyddsdispens för
tillbyggnad av gäststuga med förråd, installation av eldstad i fritidshus samt nybyggnad av
brygga.

Dnr 2012-2538
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-24, beteckn 25313-2012
Anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken, muddring av vassrotfilt och vassrötter i sjön
Hemsundet på fastigheten Oxhalsö 2:91.
- Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras
så som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § punkt
2a förordningen om vattenverksamhet om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....

Dnr 2009-60
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-01, beteckn 4032-19526-2011
Överklagande av avskrivningsbeslut avseende olovligt utförd trädfällning på fastigheten
Rosättra 5:1.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för
erforderlig handläggning.

Dnr 2010-2119
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-23, beteckn 526-29714-2012 (526-11-939)
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Räknö
1:15.
- Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap 3b § tredje stycket miljöbalken upphäva Byggoch miljönämndens beslut den 18 januari 2011 att medge strandskyddsdispens för båthus på
stenkista inom Räknö 1:15.

Dnr 2012-2237
Beslut från Länsstyrelsen 2012-09-28, beteckn 535-25715-2012
Utrivning av hamnpir på fastigheten Simpnäs S:12.
- Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras
som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 §
miljöbalken om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.

Dnr 2011-323
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-10, beteckn 4032-17153-2011
Överklagande av avskrivet ärende avseende olaga utförd trädfällning och sprängning inom
fastigheterna Singö-Tranvik 1:10 och 1:41.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till kommunen för
erforderlig handläggning.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....

Dnr 2010-466
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-10, beteckn 4032-30483-2011
Överklagande av beviljat bygglov på fastigheten Singö-Tranvik 1:41.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.
(Bygg- och miljönämnden beslutade 2011-08-19 bevilja bygglov för ett fritidshus och uthus
på fastigheten).

Dnr 2012-1048
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-01, beteckn 526-33473-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Stäket
1:4.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b § första stycket punkt 1 miljöbalken att
prövning ska ske av Bygg- och miljönämndens beslut 2012-09-03 att medge dispens från
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap 15 § miljöbalken på fastigheten Stäket 1.4.

Dnr 2010-1440
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-18, beteckning 4032-28204-, -28205-, -28218- 2012
Överklagande av ett beslut om bygglov för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten
Södra Nånö 1:35.
- Länsstyrelsen avslår överklagandena.
(Bygg- och miljönämnden beslutade 2010-11-18 bevilja bygglov för ett enbostadshus).

Dnr 2012-2293
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-24, beteckn 535-23885-2012
Anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken, muddring och utfyllnad för marina på fastigheten
Södra Råda 3:60.
- Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras
som redovisats i anmälningshandlingarna så som dessa slutligen formulerats. Länsstyrelsen
förelägger med stöd av 23 § punkt 2a förordningen om vattenverksamhet om vissa, i beslutet
angivna, försiktighetsmått.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr 2012-2285
Beslut från Länsstyrelsen 2012-09-27, beteckn 535-15237-2012
Anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken, nedläggning av VA-ledningar mellan
Kvisthamraviken och Lindholmen i Norrtäljeviken på fastigheterna Tälje 5:47 m fl.
- Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras
som redovisats i anmälningshandlingarna, så som dessa slutligen formulerats.
Resultatet av utförda mätningar och kontroller enligt kontrollprogrammet ska skickas in till
Länsstyrelsen senast tre månader efter det att arbetena har avslutats.
Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena påbörjas och avslutas.

Dnr 2012-1637
Beslut från Länsstyrelsen 2012-09-27, beteckn 535-14779-2012
Anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken, muddring av hamnbassäng innanför befintliga
stenpirar på fastigheten Väddö-Backa 2:12.
- Länsstyrelsen beslutar att den anmälda vattenverksamheten huvudsakligen kan genomföras
som redovisats i anmälningshandlingarna. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 23 § punkt 2a
förordningen om vattenverksamhet om vissa, i beslutet angivna, försiktighetsmått.

Dnr 2011-1743
Beslut från Länsstyrelsen 2012-09-27, beteckn 526-23767-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheterna
Ytternäs 1:2 och 4:5.
- Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kap 3b § tredje stycket miljöbalken upphäva Byggoch miljönämndens beslut den 26 juni 2012 att medge dispens från bestämmelserna om
strandskydd i 7 kap 15 § miljöbalken på fastigheterna Ytternäs 1:2 och 4:5 och återförvisar
ärendet till kommunen för handläggning.

Dnr 2012-1354
Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-10-16, beteckn 526-36088-2012
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten Åkerö
3:24.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b § punkt 1 miljöbalken att prövning ska ske av
Bygg- och miljönämndens beslut den 24 september 2012 att medge strandskyddsdispens för
nybyggnad av friggebod på fastigheten Åkerö 3:24.
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LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr 2011-1470
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-10, beteckn 526-34939-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Åkerö
7:4.
- Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 19 kp 3b § tredje stycket miljöbalken upphäva Byggoch miljönämndens beslut den 27 oktober 2011 att medge strandskyddsdipens för uppförande
av brygga på fastigheten Åkerö 7:4.

Dnr 2011-1470
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-29, beteckn 526-37413-2012 (526-34939-2011)
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 10 oktober 2012 om upphävande av Norrtälje
kommuns dispensbeslut för fastigheten Åkerö 7:4.
- Överklagandet har kommit in i rätt tid. Länsstyrelsen finner inga skäl att ompröva beslutet.

Dnr 2012-2097
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-29, beteckn 525-34233-2012 0188
Överlämning av handlingar angående ombyggnad av elnätet som berör strandskyddade
områden i området Bergshamra-Gregersboda-Vettershaga i Norrtälje kommun.
- Länsstyrelsen överlämnar ärendet till Norrtälje kommun för kännedom och eventuell
prövning enligt strandskyddsbestämmelserna i 7 kap MB.
(Enligt Bygg- och miljökontoret inget strandskyddsärende)

Dnr 2010-1306
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-22, beteckn 535-32330-2012
Angående begäran om förlängd arbetstid för upptagning och skrotning av urdrifttagna
sjökablar i Stockholms, Norrtälje, Haninge, Nynäshamn, Lidingö, Österåkers och Nacka
kommun.
- Länsstyrelsen medger att tiden för att slutföra arbetet förlängs och senast ska vara avslutat 29
december 2013.
Detta beslut förenas med del villkor 1,2,3 och 4 som följer av Länsstyrelsens beslut i ärende
535-2010-1730 den 29 oktober 2010.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts....
Beslut om bidrag enligt förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.
Dnr 2012-1850, Hallsta 4:103, beviljas enligt beslut 2012-08-13
Dnr 2012-2425, Gottsta 1:229, beviljas enligt beslut 2012-10-25
Dnr , Hagtornet 4, avslås enligt beslut 2012-08-22

Tillstånd till transport av avfall
Dnr 2012-1206,
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-15, beteckn 5620-12503-2012
Tillstånd meddelas Sprutab AB (org.nr 556574-9784).

Nedgrävning av häst
Beslut från Länsstyrelsen 2012-10-15, beteckn 285-34358-2012
- Länsstyrelsen ger tillstånd till nedgrävning av häst inom fastigheten Herräng 4:3.

NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 2010-594
Dom från mark- och miljödomstolen 2012-10-30, mål nr M 3740-12
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 12 juni 2012, i ärende 526-11-518 avseende
fastigheten Marum 5:1.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
(Bygg- och miljönämnden beslutade den 3 december 2010 att medge strandskyddsdispens och
bevilja förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och komplementbyggnad.
Länsstyrelsen beslutade 2012-06-12 att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut).

Dnr 2011-1768
Dom från mark- och miljödomstolen 2012-10-18, Mål nr M 3022-12
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2012-10-18, ärende nr 526-31871-2011 avseende
fastigheten Närtuna-Ubby 2:15
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
(Bygg- och miljönämnden beslutade 11 oktober 2011 att bevilja strandskyddsdispens för
uppförande av enbostadshus och garage. Länsstyrelsen beslutade den 16 april 2012 att
upphäva Bygg- och miljönämndens beslut).
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NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 2011-109
Dom från mark- och miljödomstolen 2012-09-06, Mål nr M 4495-12
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2012-06-26 i ärende nr 526-34904-2011 avseende
fastigheten del av Rävsnäs 7:1.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Ovanstående Dom har, enligt bevis från Nacka Tingsrätt 2012-10-15, vunnit laga kraft.

Dnr 2009-2336
Dom från mark- och miljödomstolen, enhet 4, 2012-09-28, Mål nr P 3976-12
Tidsbegränsat bygglov på fastigheten Väddö-Tomta 1:43; nu fråga om avskrivning.
- Mark och miljödomstolen avskriver målet.
(Klagandena har återkallat sina överklaganden)

Dnr 2008-3424,
Protokoll från Nacka Tingsrätt 2012-10-23, Mål nr M 1469-07
Tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet på fastigheterna Östhammar Söderharg
1:27, 1:29 och 15:1, Uppsala län; nu fråga om prövotidsredovisning.
- Mark- och miljödomstolen skjuter upp avgörande av vilka slutliga bullervillkor som ska
gälla för buller av verksamheten.

Dnr 2010-2007
Dom från mark- och miljödomstolen 2012-10-23, Mål nr M 2570-10
Tillstånd för muddring av befintlig farled samt hamnbassäng m.m i syfte att utvidga farleden
till Hargshamn inom Östhammars kommun, Uppsala län och Norrtälje kommun, Stockholms
län.
- Mark och miljödomstolen lämnar Hargs Hamn AB tillstånd enligt miljöbalken till bl.a.
utbyggnad av malmkajen, muddring för malmkajen och muddring för ny kaj samt
farledsfördjupning.

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

12 (16)

bmn § 61

Delgivningar
SVEA HOVRÄTT, MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Dnr 2011-1080
Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 2012-09-24, Mål nr 6124-12, 060205
Föreläggande från mark- och miljööverdomstolen 2012-09-06 att svara på överklagandet
avseende fastigheten Harg S:9.
- Bygg- och miljönämnden vidhåller tidigare ställningstagande och anser att nämndens beslut
om bygglov ska fastställas.

Dnr 2009-1269
Protokoll 2012-10-10 (beslut meddelas 2012-10-12), mål nr P 5714-12
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2012-06-01 i mål nr P 548-12 avseende
fastigheten Salnö 1:16 - nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens dom står därför fast.

Dnr 2009-1267
Protokoll 2012-10-10 (beslut meddelas 2012-10-12), mål nr P 5833-12
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2012-06-01, i mål nr P 545-12 avseende
fastigheten Salnö 3:18 - nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och
miljödomstolens dom står därför fast.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN (f.d Regeringsrätten)
Dnr 2010-726
Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-27, Mål nr 4195-12
Överklagande av Kammarrättens beslut den 28 juni 2012 i mål nr 5766-11 avseende bygglov
inom fastigheten Toftinge 2:20. - fråga om prövningstillstånd.
- Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står därmed fast.
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HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN (f.d Regeringsrätten)
Dnr 2008-905
Protokoll från Högsta förvaltningsdomstolen 2012-10-18, mål nr 4909-12
Överklagande av Kammarrättens beslut den 17 juli 2012 i mål nr 910-12 avseende bygglov
inom fastigheten Frötuna-Björknäs 3:6 - fråga om prövningstillstånd.
- Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står därmed fast.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
Dnr 2012-2095
Underrättelse om avslutad förrättning
AB111650
Klyvning av Singö-Söderby 10:13 och fastighetsreglering berörande Singö-Söderby 10:3
och 10:13 samt anläggningsåtgärder.
- Förrättningen har avslutats den 29 oktober 2012 utan sammanträde.

KOMMUNSTYRELSEN
Dnr 2012-1567
Tjänsteutlåtande 2012-09-25
Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Haren 2, Tullgården 1 mfl i Norrtälje stad utställning enligt PBL 5 kap 23 § (ÄPBL).
- Bygg- och miljönämnden anser att kompletteringar bör göras (se tjänsteyttrande)

Dnr 20-12-1969
Tjänsteutlåtande 2012-10-23
Yttrande avseende detaljplan för del av Hensvik 2:61 i Häverö-Edebo-Singö församling utställning enligt PBL 5 kap 23 § (ÄPBL)
- Bygg- och miljönämnden har inget att erinra i samband med förslaget till detaljplan under
förutsättning att fastigheterna inom planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet i
enlighet med planförslaget.
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KOMMUNSTYRELSEN forts....
Dnr 2012-1644
Tjänsteutlåtande 2012-09-28
Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 med
flera i Rimbo församling - utställning enligt PBL 5 kap 23 § (ÄPBL)
- Bygg- och miljönämnden har inget att erinra angående förslag till detaljplan inom rubricerad
fastighet.

Dnr 2012-1853
Tjänsteutlåtande 2012-10-24
Yttrande avseende detaljplan för fastigheterna Skärsta 1:138, 1:201 m fl i Häverö-EdeboSingö församling - utställning enligt PBL 5 kap 23 § (ÄPBL).
- Bygg och miljönämnden anser att kompletteringar bör göras (se tjänsteyttrande).

ÖVRIGT
Dnr 2012-2523, 2012-2524, 2012-2525
Tillståndsbevis från Polisen 2012-10-12, dnr AA-525-76673-12
Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 § ordningslagen under tillåten tid för de
olika villebråd som jakten avser inom Mellingeholm/Högtorps tomtägareförenings marker.
- Under tiden 2012-10-12--2015-10-11, skytt: Alf Eriksson

Tillståndsbevis från Polisen 2012-10-12, dnr AA-525-76675-12
Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 § ordningslagen under tillåten tid för de
olika villebråd som jakten avser inom område som tillhör Mellingeholm/Högtorps
tomtägareförenings marker.
- Under tiden 2012-10-12--2015-10-11, skytt: Jonas Eriksson

Tillståndsbevis från Polisen 2012-10-12, dnr AA-525-76678-12
Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 § ordningslagen under tillåten tid för de
olika villebråd som jakten avser inom Mellingeholm/Högtorps tomtägareförenings marker.
- Under tiden 2012-10-12--2015-10-11, skytt: Tony Johansson

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

15 (16)

bmn § 61

Delgivningar
ÖVRIGT forts...
Tillståndsbevis från Polisen 2012-10-11, dnr AA-525-76117-12
Tillstånd att avlossa skott med eldvapen jml 3 kap 6 § ordningslagen under tillåten tid för de
olika villebråd som jakten avser inom Rådmanby tomtförenings tomtmarker, Rådmanby
22:4.
- Under tiden 2012-10-11--2015-10-10, skytt: Lars-Gunnar Börjesson

Dnr 2012-1919
Protokoll från Kommunfullmäktige 2012-09-24 § 144
Antagande av reducering av registreringsavgift inom taxa för PBL-ärenden i samband med
ansökan via e-tjänst.
- Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 12 kap 10 § PBL anta handläggningsfaktor för
bygglov HF1, till 3,5 avseende administration inklusive arkivering i de fall ansökan/anmälan
sker via Norrtälje kommuns e-tjänst för bygglovansökan som tillägg i nuvarande taxa att
gälla från och med den 1 oktober 2012.

Dnr 2012-1873
Remissvar 2012-10-13
Internremiss avseende tillämpningsanvisningar för partiell avtalspension.
- Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter.
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Delgivningar / Delegationsbeslut
Delegationslista /beslut fattade på delegation under tiden
2012-09-16--10-31
Delegationslista/beslut fattade av arbetsutskottet under tiden
2012-09-16--10-31
Delegationslista/remissvar (KS, Lantmäteriet) under tiden
2012-09-16--10-31
Delegationslista / övriga under tiden
2012-09-16--10-31

Delegationslista/beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsenheten och livsmedelsenheten
under tiden
2012-09-16--10-31

-----------------------
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Dnr BMN 2012-2092

Vägledningsdokument för behandling av Lagen om byggfelsförsäkring (SFS
1993:320) i Norrtälje kommun
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att krav på byggfelsförsäkring enligt Lagen om byggfelsförsäkring SFS 1993:320 bör ställas
för åtgärder avseende fritidshus, förutom i de fall där byggnaden inte kommer att förses
med några betydande installationer, exempelvis vatten och avloppsinstallationer eller där
den totala produktionskostnaden för byggnaden beräknas understiga 10 prisbasbelopp.

Bakgrund

Bygg- och miljökontoret fick, vid Bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 25 oktober
2012, i uppdrag att utreda och föreslå en princip för när krav på byggfelsförsäkring skall
ställas vid åtgärder avseende fritidshus.
Bygg- och miljökontoret har redan den 14 juni 2012 (bilaga 1), genom Advokatfirma AnnChristine Johnsson AB låtit utreda frågan om byggfelsförsäkring vid åtgärder avseende
fritidshus.
Bygg- och miljönämnden har i enlighet med Lagen om byggfelsförsäkring SFS 1993:320 1
a-c § och 14 § rätt att medge undantag från lagkravet om byggfelsförsäkring avseende
åtgärder för fritidshus. Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de
beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och
skador.
En prövning av behovet av försäkring skall alltid göras i varje enskilt fall. Bygg- och miljökontoret bedömer dock att krav på byggfelsförsäkring bör ställas för åtgärder avseende
fritidshus, förutom i de fall där byggnaden inte kommer att förses med några betydande
installationer, exempelvis vatten och avloppsinstallationer eller där den totala produktionskostnaden för byggnaden beräknas understiga 10 prisbasbelopp.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-11-22 188.
___________
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Riflex Vårdfastigheter Aktiebolag

bmn § 63

Dnr BMN 2011-2568

Bryggaren 2 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808) 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Riflex Vårdfastigheter Aktiebolag, organisationsnummer 556414-1934, i egenskap av
ansvarig operatör för köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2010, ska betala
en miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att läckagekontroll inte genomförts och
därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.
Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Lagstiftning

Enligt 25 § förordningen (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
växthusgaser, utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften ska betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning ska ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutat om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
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Dnr BMN 2011-2568

Du kan begära att beslutet överprövas

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

På fastigheten Bryggaren 2 finns en totalt installerad köldmediemängd på 16 kg.
Köldmediemängden är fördelad på sammanlagt tre aggregat med köldmediemängden 5 kg,
5 kg och 6 kg. Bygg- och miljökontoret skickade ut ett föreläggande om att inkomma med
kontrollrapport 2011-10-18. Ingen kontrollrapport inkom.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras Riflex
Vårdfastigheter Aktiebolag då rapport från läckagekontroll för år 2010 inte har inkommit.
Bygg- och miljökontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att Riflex
Vårdfastigheter Aktiebolag ska betala en miljösanktionsavgift på beloppet 5000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-10-25 § 73.
Kommunicering

Riflex Vårdfastigheter AB har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Något yttrande har inte kommit in.
___________

Exp till:
Riflex Vårdfastigheter Aktiebolag (rek+mb)
Kammarkollegiet
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Kommunstyrelsekontoret
Förvaltningsavdelningen

bmn § 64

Dnr BMN 2011-2582

Fisken 1 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, organisationsnummer 212000-0217, i
egenskap av ansvarig operatör för köldmedieanläggningen på Långsjöskolan på rubricerad
fastighet under 2010, skall betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att
läckagekontroll inte genomförts och därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.
Lagstiftning

Enligt 25 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om fluorerande växthusgaser,
utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktions-avgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 64

2012-11-22

2 (2)

Dnr BMN 2011-2582

Du kan begära att beslutet överprövas

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

Bakgrund

På fastigheten Fisken 1 finns en totalt installerad köldmediemängd på 10kg.
Köldmediemängden är fördelad på sammanlagt tre aggregat med köldmediemängden 3kg, 3kg
och 4kg. Ingen kontrollrapport för 2010 har inkommit under år 2011.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras
Förvaltningsavdelningen att: Långsjöskolan, Kommunstyrelsekontoret, då rapport från
läckagekontroll för år 2010 inte har inkommit. Bygg- och miljökontoret förslår att Bygg- och
miljönämnden beslutar att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, skall betala en
miljösanktionsavgift på beloppet 5000 kronor.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendeet 2012-03-29 § 74.
Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
___________

Exp till:
Kommunstyrelsekontoret, Förvaltningsavdelningen (delgivn.kvitto)
KAmmarkollegiet

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

1 (2)

Kommunstyrelsekontoret
Förvaltningsavdelningen

bmn § 65

Dnr BMN 2011-2573

Grindskolan 1 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, organisationsnummer 212000-0217, i
egenskap av ansvarig operatör för köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under
2010, skall betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att läckagekontroll inte
genomförts och därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Lagstiftning

Enligt 25 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om fluorerande växthusgaser,
utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktions-avgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 65

2012-11-22

2 (2)

Dnr BMN 2011-2573

Du kan begära att beslutet överprövas

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

Bakgrund
På fastigheten Grindskolan 1 finns en totalt installerad köldmediemängd på 12kg.
Köldmediemängden är fördelad på sammanlagt två aggregat med köldmediemängden 5kg och
7kg. Ingen kontrollrapport för 2010 har inkommit under 2011.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras
Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, då rapport från läckagekontroll för år
2010 inte har inkommit. Bygg- och miljökontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beslutar
att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, skall betala en miljösanktionsavgift på
beloppet 5000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-03-29 § 75.
Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
___________

Exp till:
Kommunstyrelsekontoret, Förvaltningsavdelningen (delgivn.kvitto)
Kammarkollegiet

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

1 (2)

Centrumtorget i Hallstavik AB

bmn § 66

Dnr BMN 2011-2576

Hallsta 38:1 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Centrumtorget i Hallstavik AB, organisationsnummer 5562467422, i egenskap av ansvarig
operatör för köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2010, skall betala en
miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att läckagekontroll inte genomförts och
därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Lagstiftning

Enligt 25 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om fluorerande växthusgaser,
utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktions-avgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 66

2012-11-22

2 (2)

Dnr BMN 2011-2576

Du kan begära att beslutet överprövas

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

Bakgrund

På fastigheten Hallsta 38:1 finns en totalt installerad köldmediemängd på 24,4 kg.
Köldmediemängden är fördelad på sammanlagt två aggregat á 12,2kg. Bygg- och miljökontoret skickade, 2011-11-09, ut ett föreläggande om att inkomma med kontrollrapport.
Ingen kontrollrapport inkom.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras Centrumtorget i
Hallstavik AB då rapport från läckagekontroll för år 2010 inte har inkommit. Bygg- och
miljökontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att Centrumtorget i Hallstavik AB
skall betala en miljösanktionsavgift på beloppet 5000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-03-29 § 77.

Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
____________

Exp till:
Centrumtorget i Hallstavik AB (rek+mb)
Kammarkollegiet

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

1 (2)

Kommunstyrelsekontoret
Förvaltningsavdelningen

bmn § 67

Dnr BMN 2011-2583

Rånäs 4:5 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, organisationsnummer 212000-0217, i
egenskap av ansvarig operatör för köldmedieanläggningen på Rånäs skola på rubricerad
fastighet under 2010, skall betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att
läckagekontroll inte genomförts och därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen

Lagstiftning

Enligt 25 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om fluorerande växthusgaser,
utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktions-avgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 67

2012-11-22

2 (2)

Dnr BMN 2011-2583

Bakgrund

På fastigheten Rånäs 4:5 finns en totalt installerad köldmediemängd på 11kg. Köldmediemängden är fördelad på sammanlagt tre aggregat med köldmediemängden 3kg, 3,5kg och
4,5kg. Ingen kontrollrapport för 2010 har inkommit under år 2011.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras Förvaltningsavdelningen att. Rånäs skola, Kommunstyrelsekontoret, då rapport från läckagekontroll för år
2010 inte har inkommit. Bygg- och miljökontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beslutar
att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, skall betala en miljösanktionsavgift på
beloppet 5000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-03-29 § 76.

Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
__________

Exp till:
Kommunstyrelsekontoret, Förvaltningsavdelningen (delgivn.kvitto)
Kammarkollegiet

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

1 (2)

Skebo Hyresfastigheter AB

bmn § 68

Dnr BMN 2011-2584

Skebo 1:166 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.4 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 29 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Skebo Hyresfastigheter AB, organisationsnummer 5567443477, i egenskap av ansvarig
operatör för köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2010, skall betala en
miljösanktionsavgift på 1000 kr på grund av att rapport från läckagekontroll inkommit till
tillsynsmyndigheten försent.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Du kan begära att beslutet överprövas

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.

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 68

2012-11-22

2 (2)

Dnr BMN 2011-2584

Lagstiftning

Enligt 29 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 10kg eller mer, senast den 31
mars inkomma med en rapport från läckagekontroll gällande föregående år till
tillsynsmyndigheten.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.4 är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor för överträdelse av 29 § förordningen (2007:846)
om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte inkomma med
rapport från läckagekontroll senast den 31 mars.
Bakgrund

På fastigheten Skebo 1:166 fanns under 2010 en totalt installerad köldmediemängd på 40 kg.
Köldmediemängden var fördelad på sammanlagt fem aggregat á 8kg. En rapport från
läckagekontroll inkom 2011-11-22. Efter samtal med ansvarig operatör framkom att i
dagsläget finns ett aggregat med köldmediemängd 8kg samt fyra aggregat med en
köldmediemängd på 1,5kg. Verksamheten är numera inte rapporteringsskyldig.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras Skebo
Hyresfastigheter AB då rapport från läckagekontroll inkom efter 31 mars 2011. Bygg- och
miljökontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att Skebo Hyresfastigheter AB
skall betala en miljösanktionsavgift på beloppet 1000 kronor.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-03-29 § 78.
Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
__________
Exp till:
Skebo Hyresfastigheter AB (rek+mb)
Kammarkollegiet

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2012-11-22

1 (2)

Brf Matteus

bmn § 69

Dnr BMN 2011-2569

Verkstaden 20 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Brf Matteus, organisationsnummer 7164202207, i egenskap av ansvarig operatör för
köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2010, skall betala en
miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att läckagekontroll inte genomförts och
därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Lagstiftning

Enligt 25 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om fluorerande växthusgaser,
utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktions-avgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 69

2012-11-22

2 (2)
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Du kan begära att beslutet överprövas

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

På fastigheten Verkstaden 20 finns ett aggregat med en installerad köldmediemängd på 14 kg.
Bygg- och miljökontoret skickade, 2011-11-09, ut ett föreläggande om att inkomma med
kontrollrapport. Ingen kontrollrapport för 2010 har inkommit.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras Brf Matteus då
rapport från läckagekontroll inkom efter 31 mars 2011. Bygg- och miljökontoret förslår att
Bygg- och miljönämnden beslutar att Brf Matteus skall betala en miljösanktionsavgift på
beloppet 5000 kronor.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-03-29 § 81.
Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
___________

Exp till:
Brf Matteus (rek+mb)
Kammarkollegiet
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Kommunstyrelsekontoret
Förvaltningsavdelningen

bmn § 70

Dnr BMN 2011-2586

Älmsta 3:41 - Miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 30 kap 2 och 3 §§ miljöbalken (MB) (SFS
1998:808), 1 § förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 6.7.1 i
bilagan till samma förordning samt med hänvisning till 25 § förordningen (SFS 2007:846) om
fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, organisationsnummer 212000-0217, i
egenskap av ansvarig operatör för köldmedieanläggningen på Älmsta skola på rubricerad
fastighet under 2010, skall betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr på grund av att
läckagekontroll inte genomförts och därmed inte rapporterats till tillsynsmyndigheten.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Lagstiftning

Enligt 25 § förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska läckagekontroll, enligt artikel 3.2 i EU-förordningen om fluorerande växthusgaser,
utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Enligt 30 kap 2 § MB ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller
av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart oskälig.
Enligt 30 kap 3 § MB skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan
tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra
sig.
Enligt 1 § förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktions-avgifter
tas ut för överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga, punkt
6.7.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor för överträdelse av 23-25 §§ förordningen
(2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage.
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
_______________________________________________________________________________
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Dnr BMN 2011-2586

Du kan begära att beslutet överprövas

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

På fastigheten Älmsta 3:41 finns en totalt installerad köldmediemängd på 14kg.
Köldmediemängden är fördelad på sammanlagt fyra aggregat med köldmediemängden 3kg,
3kg, 4kg och 4kg. Ingen kontrollrapport för 2010 har inkommit under år 2011.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att en miljösanktionsavgift ska påföras
Förvaltningsavdelningen att. Älmsta skola, Kommunstyrelsekontoret, då rapport från
läckagekontroll för år 2010 inte har inkommit. Bygg- och miljökontoret förslår att Bygg- och
miljönämnden beslutar att Förvaltningsavdelningen, Kommunstyrelsekontoret, skall betala en
miljösanktionsavgift på beloppet 5000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-03-29 § 80.

Kommunicering

Ansvarig operatör har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte kommit in.
___________
Exp till:
Kommunstyrelsekontoret, Förvaltningsavdelningen (delg.kvitto)
Kammarkollegiet
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Kommunstyrelsen

bmn § 71

Dnr BMN 2012-142

Begäran om investeringsmedel för kartframställning 2013.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att hos Kommunstyrelsen begära 1 100 000 kr som investeringsmedel för kostnader att
framställa digitala primärkartor över delar av Rådmansö, Bergshamra, Finsta och
Grisslehamn under 2012 - 2013 enl. specifikation bilaga 1 samt
att hos Kommunstyrelsen begära driftsmedel för kapitaltjänstkostnad för 2013 och 2014.

Beskrivning av ärendet

Bygg- och miljökontoret har av Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2011-02-23 § 28, fått ett
uppdrag att upprätta en handlingsplan som visar hur kommunen på sikt skall trygga sin
försörjning av kartor för internt och externt behov.
Bygg- och miljökontoret har 2011-10-10 upprättat en handlingsplan för kartförsörjning som
godkändes av Bygg- och miljönämnden 2011-11-17 § 105. Planen bygger på två sammanhängande delar bestående av dels en upphandlad kartproduktion i valda delar av kommunen
samt dels en metod att i egen regi nyframställa eller ajourföra befintligt kartmaterial i
kommunens ägo.
Kommunstyrelsen har 2012-03-19 § 51 anslagit investeringsmedel för flygfotografering till
Bygg- och miljönämnden.
Under slutet av april och början av maj månad 2012 genomfördes en flygfotografering och
laserskanning med mycket gott resultat över främst södra kommundelen motsvarande cirka
86 000 ha.
För att fortsätta en upphandlad kartproduktion i enlighet med handlingsplanen begär Byggoch miljökontoret investeringsmedel att, från delar av det fotograferade området, framställa
primärkarta över främst Bergshamra, Finsta, Grisslehamn och Rådmansö motsvarande en
sammanlagd yta om cirka 11 000 ha enligt översiktskarta bilaga 2.
Bakgrund

Över de större tätorterna i kommunen finns idag heltäckande digital primärkarta som
mätnings- och kartenheten kontinuerligt ajourhåller. Ur primärkartan kan därefter andra
följdprodukter upprättas såsom bas-, grund- och nybyggnadskartor för leverans till interna och
externa kunder.
_______________________________________________________________________________
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Dnr BMN 2012-142

Karteringsområdena enligt denna begäran omfattar dels mindre tätorter som saknar
primärkarta samt dels större fritidsområden.

Kartbehov

Beslutet att bygga ut det kommunala VA-nätet att omfatta både Bergshamraområdet och
Rådmansölandet innebär att en primärkarta över i första hand dessa områden behövs för att
tillgodose såväl interna som externa användares behov av olika karttyper.

Kartframställning

Nyproduktion av primärkartor sker uteslutande med hjälp av stereokartering i plan och höjd
från flygbilder alt. i höjd med genererade höjdkurvor ur laserskannad terrängmodell.
Mindre områden kan karteras på kontoret med hjälp av egen datorfotogrammetri.

Upphandling av kartproduktion

Kontoret deltar, genom Geodatarådet i Stockholms län i samverkan med övriga kommuner i
länet, i en gemensam upphandling av flygfotografering, ortofotoproduktion, laserskanning av
terrängen samt framställning av digital primärkarta. Upphandlingen genomfördes av Nacka
kommun och ramavtal skrevs i januari 2012 med BLOM Sweden AB. Avtalet har en löptid av
4 år som ger förhållandevis låga priser med möjlighet till ytterligare rabatter vid stora avrop.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-10-25 § 185.
___________

_______________________________________________________________________________
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Dnr BMN 2012-2062

Tillägg i Norrtälje kommuns taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
Beslut

Bygg och miljönämnden beslutar
att hemställa om att kommunfullmäktige i Norrtälje kommun med stöd av förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel antar tillägg i taxa daterad 201111-07 samt
att hemställa om att taxan skall gälla från och med 2013-03-01 och tills vidare.

Bakgrund

I gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet finns det idag inte lagstöd för
kommunen att timdebitera för nedlagd handläggningstid i följande fall:
• När ansökan om godkännande eller anmälan om registrering inkommit och handläggning
påbörjats, men ärendet återkallas av sökanden.
• När ansökan om godkännande eller anmälan om registrering inkommit och handläggning
påbörjats, men ärendet avvisas i brist på efterfrågade kompletteringar.
Motivering

Enligt 13§ i avgiftsförordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel är
kommunen skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning eller
registrering.
För att undvika att skattekollektivet får stå för finansieringen av den arbetstid som
handläggaren lägger ner på prövnings och anmälningsärenden som inte fullföljs bör stöd
finnas för debitering av dessa i taxan. Stödet bör syfta till att debitering får ske för ärenden
där handläggning påbörjats men där ärendet återkallas av sökanden. Stöd bör även finnas för
de anmälningsärenden som avvisas på grund av att obligatoriska uppgifter för anmälan inte
inkommer trots att komplettering begärts. Tiden som läggs ned vid registrering av inkomna
anmälningsärenden innefattar diarieföring, telefonsamtal till sökanden om information om
avgifter, årlig kontroll, bokning av första kontrollbesöket samt begäran om kompletterande
uppgifter.
Bygg- och miljökontoret föreslår att man inför följande tillägg gällande:
Avgift för prövning
• Ny paragraf (10§) som avser timdebitering för nedlagd handläggningstid i
ansökningsärenden som återkallas.
_______________________________________________________________________________
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Dnr BMN

• Ny paragraf (l l§) som avser timdebitering för nedlagd handläggningstid i
ansökningsärenden som avvisas då efterfrågad komplettering inte inkommer.
Avgift för registrering
• Ny paragraf (13§) som avser timdebitering för nedlagd handläggningstid i
anmälningsärenden som återkallas.
• Ny paragraf (14§) som avser timdebitering för nedlagd handläggningstid i
anmälningsärenden som avvisas då efterfrågad komplettering inte inkommer.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-11-22 § 200.
____________

_______________________________________________________________________________
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Dnr BMN 2012-445

Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t o m september månad 2012
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen

Underlag för beslut

Månadsuppföljning samt tjänsteskrivelse daterad 2012-10-09.

Bakgrund

Resultatet för september månad visar ett överskott om 7 989 tkr. Intäkterna står för 4 639 tkr.
Av intäkterna är 2 931 tkr förinbetalda bygglovintäkter som kommer att flyttas till år 2013
eftersom arbetet kommer att utföras då. Intäkterna har fortsatt att öka under senaste månaden.
Innan den nya Plan- och bygglagen infördes kom en anstormning av ansökningar in. Kontoret
antog att följden av detta var att antalet skulle sjunka när lagen och den nya taxan började
gälla. Så har inte blivit fallet. Det har därför varit svårt att avgöra hur stor mängden ärenden
kom att bli.
Kostnaderna för september månad är 3 350 tkr lägre än budgeterat. I siffran ingår Adress- och
Rådmansöprojektet med 1 075 kr. I överskottet för kontoret ingår bl a 2 vakanta tjänster.
Prognosen för kontoret och helåret är ett resultat om 4 712 tkr. Av detta hör 1 300 tkr till
projekten. Överskotten från dessa kommer kontoret göra en begäran om överföring till 2013.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-10-25 § 178.
___________
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Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t o m oktober månad 2012
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen

Underlag för beslut

Månadsuppföljning samt tjänsteskrivelse daterad 2012-11-09.
Bakgrund

Oktober månads resultat visar ett överskott om 5 704 tkr. I detta ingår intäkterna med 2 192
tkr. Kontoret har bokfört om förinbetalada bygglovsavgifter motsvarande 3 286 tkr. De
senaste skall föras över till 2013 då arbetet kommer att utföras. Det är fortfarande osäkert om
hur stora intäkterna kommer att bli vid årets slut eftersom en minskning av inkommande
ärenden märks just nu.
Kostnaderna t o m oktober månad är 3 512 tkr lägre än budgeterat. I detta ingår kontorets två
projekt med 1 175 tkr. Personalkostnaderna är 1 551 tkr lägre än budget. Siffran innehåller
två vakanta tjänster samt en tjänst som har flyttats över till KS där kontoret under året har
köpt tjänsten istället.
Prognosen för kontoret och helåret är ett resultat om 5 225 tkr. Av detta hör 1 380 tkr till
adress- och inventeringsprojekten. Kontoret kommer att göra en begäran om överföring av
överskotten till 2013. Adressprojektet kommer att slutföras vid halvårsskiftet under 2013.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-11-22 § 201.
____________
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Dnr BMN 2012-2088

Verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2013
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2013, daterad
2012-10-30.

Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2013, daterad 2012-10-30
Sammanfattning

På Bygg- och miljökontoret arbetar idag ca 60 st personer med bl a tillstånd, tillsyn och en
del kommunövergripande projekt såsom t ex belägenhetsadresser, kartproduktion och
inventeringar av avlopp i anslutning till kommunens va-utbyggnadsplaner.
Belägenhetsadressprojektet kommer att slutföras i halvårsskiftet 2013, och därefter övergår
verksamheten till att ajourhålla adressregistret.
Kontoret hanterar ca 5 000 ärenden om året (belägenhetsadresser borträknat), vilket är en
stor verksamhet i jämförelse med många andra kommuner i Sverige. Sedan den nya planoch bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011 ligger Norrtälje kommun på topp 6 i landet i
antal givna lov. Det är bara större städer som Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och
Uppsala som ligger före. På avloppssidan är kommunen klart störst i landet med våra ca
30 000 enskilda avlopp. Med en sådan stor verksamhet är det viktigt att ständigt fundera
kring hur vi kan hålla koll på våra leveranser och hur effektiviteten kan öka utan att vi gör
avkall på kvaliteten.
Bygg- och miljökontoret har under lång tid arbetat för att förbättra företagsklimatet kopplat
till vår verksamhet. Vi mäter vad våra kunder tycker om hur vi sköter verksamheten dels
genom egna kundundersökningar riktat mot både företag och privatkunder, dels genom att
delta i Stockholms business alliance kundundersökningar riktade mot företag. Vi har gjort
stora förbättringar som t ex drastiskt minskade handläggningstider, utökade möjligheter att
komma i kontakt med oss genom spontanbesök och utökade telefontider, vi har satsat stora
resurser på informationsmaterial mm. Detta till trots kan vi konstatera att våra satsningar inte
fullt ut fått genomslag hos våra företagare, privatkunderna är mycket mer nöjda med oss.
Detta är en av utmaningarna som verksamheten står inför.
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Kommunfullmäktiges mål
Sammanfattningsvis är Bygg- och miljönämnden berörd av 4 av de 5 mål som
Kommunfullmäktige beslutat om. För dessa mål föreslås bedömningsgrunder utifrån
tjänstegarantier, resultat i NKI, bevakande av bevarandeprogrammet för Norrtälje stadskärna
mm. Utöver detta har Bygg- och miljönämnden nämndspecifika mål som t ex återfinns direkt
i lagstiftningen.
Ledning
Ledningens huvuduppgift är att tillse att kontoret levererar den verksamhet som
Kommunfullmäktige och Bygg- och miljönämnden har beställt för 2013 samt att ständigt
utveckla verksamheten. Kontorets system för kvalitetsstyrning ska under 2013 vara komplett
och innehålla kontorets samtliga processer med vidhängande rutinbeskrivningar. Under året
kommer också utökade insatser för implementering av kvalitetssystemet att genomföras.
Under 2013 planeras också utökade insatser t ex inom området kundbemötande, där kontoret
deltar i det kommunövergripande projektet ”super service”. Arbetet förväntas leda fram till
att vi skall kunna möta våra kunder på ett interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja
handläggning av ärenden både tids- och kvalitetsmässigt.
I ärenden avseende PBL görs styrning av inkommande ärenden mot e-tjänsten.
Kommunikation med sökande i dessa ärenden sker sedan inom e- tjänsten till ökad
effektivitet för både kunden och oss. Detta sätt att hantera inkommande ansökningar enligt
PBL minskar t ex vår egen tid för registrering till en femtedel.
Ekonomi
Under 2013 budgeterar Bygg- och miljönämnden med en bruttokostnad på ca 50 milj kr för
verksamheten, varav skattetilldelning utgör ca 13,5 milj kr. Investeringarna under 2013
förväntas utgöras av utrustning till verksamheterna men också produktion av grundläggande
kartmaterial.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-11-22 § 202.
____________
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Förslag till sammanträdesdagar för år 2013
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till sammanträdesdagar för år 2013.
Sammanträdesdagar för 2013.
Arbetsutskottet
17 januari
7 februari
7 mars

Bygg- och miljönämnden + x:a au

9 april
14 maj OBS! kl.13.00
29 maj

18 april
29 maj
18 juni

5 september
19 september
24 oktober
21 november

19 februari + au
19 mars
+ au
+ au
OBS kl 10:00
+ au

5 september
10 oktober + au
21 november
5 december + au

OBS kl 10:00
OBS ca kl 09:00
OBS ca kl 10:00

Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl 09.00
Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl. 15.00 med vissa undantag.
Vid extra au före nämnd börjar au 15:00 och nämnd ca 15:10
(nämndens sammanträde den 5 december kan komma att förläggas till fm).
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-10-25 § 181.
______________

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 77

2012-11-22

1 (2)

Dnr BMN 2012-2427

Yttrande angående remiss i ärende avseende antagande av Riktlinjer enligt
Alkohollagen (2010:1622) i Norrtälje kommun
Beslut

Bygg- och miljönämnden har följande synpunkter på de föreslagna riktlinjerna enligt
Alkohollagen:
• Angivelse om normaltid bör finnas även för servering av alkoholdrycker på uteserveringar.
Bygg- och miljönämnden anser här att lämplig normaltid är till längst kl 24.00, dvs något
kortare än föreslagen normaltid inomhus.
• Bygg- och miljönämnden frågar sig vem som är målgrupp för riktlinjerna. Riktlinjerna är
relativt torftigt beskrivna och bör beroende på målgrupp därför eventuellt motiveras bättre
med förklarande text för att skapa större förståelse för lagstiftningen.

Underlag för beslut

Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd i Norrtälje kommun, framtagna av
Tillståndsenheten på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, dat 2012-09-26

Bakgrund

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige har Norrtälje kommuns prövnings- och tillsynsärenden
enligt Alkohollagen (2010:1622) fr o m 1 januari 2012 överförts till Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontors (SRMH) tillståndsenhet som sköter handläggningen av dessa ärenden.
Även fortsättningsvis fattas dock beslut i ärendena av Norrtälje kommuns Socialnämnd.
SRMH skickade 2012-09-26 remiss till Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun för
eventuella synpunkter gällande aktuellt ärende avseende antagande av Riktlinjer enligt
Alkohollagen (2010:1622) i Norrtälje kommun.
De tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 1996-03-04 och bedöms vara
föråldrade, bl a på grund av ändrad alkohollag fr o m 1 januari 2011.

_______________________________________________________________________________
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Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 77

2012-11-22

2 (2)

Dnr BMN 2012-2427

Beskrivning av ärendet

I förslaget till riktlinjer anges att kommunen kan begära yttranden från bl a Bygg- och
miljökontoret (BMK) och att BMK:s och polisens yttrande är av stor vikt vid bedömningen
om serveringsställets belägenhet kan inverka negativt på omgivningen i övrigt. Vidare anges
att normaltiden för servering, enligt alkohollagens 8 kap 19§, är kl 11.00-01.00 om inte
kommunen beslutar annat. Serveringstider efter kl 01.00 kan beviljas där kommunen anser det
vara lämpligt, vilket bl a innebär att serveringsställets belägenhet och yttranden från polisen
och BMK vägs in. Omständigheter som talar emot att tillstånd beviljas efter kl 01.00 kan vara
om polisen eller BMK har avstyrkt ansökan, det föreligger dokumenterade iakttagelser
avseende bristande ordning och nykterhet eller om serveringsstället ligger i ett bostadsområde.
Servering utomhus kan beviljas på ytor som ligger i anslutning till serveringslokalen med krav
på att serveringsytan ska vara väl avgränsad och överblickbar. Enligt remissförslaget beviljas
serveringstid utomhus förutsatt att det inte föreligger risk för att omgivningen utsätts för
störningar på grund av verksamheten. Erforderliga tillstånd i övrigt, som t ex bygglov, utgör
också grundläggande krav.

Bedömning

Bygg- och miljönämnden anser det behövligt att förnya riktlinjerna för serveringstillstånd i
Norrtälje kommun, både med anledning av ny lagstiftning och med tanke på att de tidigare
riktlinjerna är föråldrade (från 1996). I det aktuella förslaget saknas dock angivelser om
riktlinjer för serveringstider på uteserveringar. Med tanke på att risken för att verksamheter
stör omgivningen ofta är störst vid uteserveringar bör en angivelse om normaltid finnas även
för dessa. Bygg- och miljönämnden anser här att lämplig normaltid är till längst kl 24.00, dvs
något kortare än föreslagen normaltid inomhus, och att det vid ansökan om senare
serveringstider får göras en särskild prövning.
Bygg- och miljönämnden frågar sig vem som är målgrupp för riktlinjerna. Riktlinjerna är
relativt torftigt beskrivna och bör beroende på målgrupp därför eventuellt motiveras bättre
med förklarande text för att skapa större förståelse för lagstiftningen. Exempelvis bör
resonemang kring risker med sena/förlängda serveringstider och störningar för omgivningen
vidareutvecklas utifrån detta.
Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2012-11-22 § 204.
_____________
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