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2015-01-15

Dnr 2014-1899

ARHOLMA 1:24 - strandskyddsdlspens och bygglov för
nybyggnad av fritidshus (ändrad placering av befintlig byggnad
avseende bygglov Dnr: 10-988)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av
fritidshus (ändrad placering av befintlig byggnad avseende bygglov Dnr: 10-988) inom
fastigheten Arholnia 1:24 samt
2. Bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus (ändrad placering av befintlig byggnad
avseende bygglov Dm1: 10-988)

Motivering

Då förändrad placering i jämförelse med beviljat bygglov inte är till fördel för sökanden, ocb.
inte heller bedöms vara till nackdel för allmänhet och närboende, med avseende på
strandskyddets avsikt bedöms lov kunna beviljas. Det ursprungliga bygglovet, med
placering utanför strandskyddsområdet, beviljades i juni 2010 och har därmed förfallit.
Något nytt lov med ursprunglig placering avses inte lämnas för det fail detta bygglov med
medföljande strandsky dd sdispens vinner laga kraft.
Lagrum

7 kap, 9, 13-15 och 18 b, c och 26 §§
Reservation

Margaretha Lundgren (S) och Lennart Svenöerg (S) reserverar sig mot arbetsutskottets
beslut till förmån för eget avslagsyrkande.

Upplysningar

Meddelad strandskyddsdlspens kan överprövas av Länsstyrelsen.
Ni bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för
överprövningen, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommer tih Länsstyrelsen.
Ni ansvarar själva för att kontrollera hos Länsstyrelsen om en överprövning då har
inletts eller om beslutet har vunnit laga kraft.
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Dnr 2014-1899

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte bar avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare.
Observera att beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda
grannar/ saltägare fått del av beslutet och under förutsättning att ingen Överklagar
beslutet. Ni ansvarar själva för att kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om
beslutet har överklagats eller om beslutet har vunnit laga kraft.
Anmälan om utstakning ska göras till Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet,
telefon 0176-712 54. Detta ska göras MINST 10 dagar före byggstart.
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats mom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböijade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Byggsamråd har redan hållits for byggnaden och beslut om kontrollplan är meddelad.
Faktura skickas i separat försändelse.
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, bur 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.
Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskri velse 2014-10-02
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 177

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och nybyggnad av fritidshus (ändrad placering av
befintlig byggnad avseende bygglov Dnr: 10-988 beviljat 2010-06-23)
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Dnr 2014-1899

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan,
Fastigheten är bebyggd med det fritidshus som ansökan nu avser. Bygglov beviljades år
2010 för nybyggnad av fritidshus utanför strandskyddat område.
Vid en av Bygg- och miljökontorets mät- och kartenhet gjord inmätning av byggnaden
visade sig att det uppförda fritidshuset är placerat helt inom strandskyddat område varför
sökande nu inkommer med en ansökan om str andskydd sd isp ens.
Fastighetens areal är 2,6 ha.
Fastigheten är belägen inom fördjupad Översiktsplan över skärgården antagen 2005-08-29,
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Nontälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 1:24 belägen inom
- riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12)
- riksintressen for naturvård, med högsta naturvärde, klass 1 (se kapitel 12)
- landskapsbildskyddat område enligt 7 kap 9 § miljöbalken
- riksintresse för friluftslivets markanspråk
Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor får djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skal föreligger.
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Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse tor strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sm funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Kommunicering

Bygg- och miljökontoret har bedömt att fastigheterna Arholma 4:11 och 2:22 är berörda
av sökt byggåtgärd.
Ägare till fastigheten Arholma 4:11 har inkommit med yttrande och har erinringar om
placering inom strandskyddat område, Fastighetsägaren skriver bl. a.
Bygg- och miljönämndens motiv till att bevilja dispens och bygglov bedöms mycket
märklig.
De hänvisar till att förändrad placering i jämförelse med beviljat bygglov inte är till
fördel fö r sökanden. Motivet är otydligt Lagrummet som hänvisas till är bara
miljöbalken. Dock saknas hänvisning till vilket specififa skäl som motivet grundar sig på
fö r dispensen.
Ägare till fastigheten Arholma 2:22 har inkommit med svar och ställei sig positiv till
sökt byggåtgärd.
En ansökan om enskilt avlopp måste lämnas in av fastighetsägaren till Bygg- ocb
miljökontoret i god tid innan avloppet avses anordnas.
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En redovisning av vattenförsöijningen ska också lämnas in för att säkerställa
dricksvattenfrågan, En ansökan om enskilt avlopp gjordes år 2011 men ärendet avskrevs
pga, att fastighetsägaren inte inkommit med de kompletteringar som Bygg- och
miljökontoret begärt in,

D agens sam m an träd e
Yrkande

Ingemar Wallén (M) med instämmande av Gunnar Kjelldahl (C) yrkar
- bifall till ansökan med hänvisning tiU att förändrad placering i jämförelse med beviljat
byggtov inte är till fordel för sökanden och inte heller bedöms vara till nackdel för
allmänhet och närboende, med avseende på strandskyddets avsikt bedöms lov kunna
beviljas, Det ursprungliga bygglovet, med placering utanför strandskyddsområdet*
beviljades i juni 2010 och har därmed förfallit. Något nytt lov med ursprunglig placering
avses inte lämnas för det fall detta bygglov med. medföljande strandskydds dispens vinner
laga kraft,
Ordförande Margaretha Lundgren (S) yrkar
- avslag till ansökan,
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt bifall syrkandet
Margaretha Lundgren (S) och Lennart Svenberg (S) reserverat sig mot arbetsutskottets
beslut,

Exn till;
Länsstyrelsen
Kungörelse sakägare
Post och Inrikes Tidnin
förenkl delgivn,
förenkl delgivn,
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Dnr 201.2-2357

Harka 2:12 - föreläggande om rättelse angående olaga uppförd
tillbyggnad av garage
Beslut

A rb e tsu tsk o tte y ö re slå ^ y g ^ jd n n iliö n ä im id e n besluta att
1. f ö r e l ä g g a t i l l fastigheten Harka 2:12, att snarast, dock
senast inom sex månader M n delgiyiungeii av detta beslut, vidta rättelse genom
rivning gällande olaga uppförd tillbyggnad av garage inom fastigheten Harka 2:12
samt
2. ont föreläggandet inte följs s k a B H B H H H H H H ^ g arc till fastigheten Harka
2:12 betala ett vite om 15 000 kronor,
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2014-12-15
Motivering

Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2013-05-29 konstaterades att ett
garage/ufhus med tillbyggnad finns uppfort på fastigheten. Garaget/uthuset med
tillbyggnad saknar lov. Den ursprungliga garagebyggnaden är uppförd för mer än tio år
sedan medan garagets tillbyggnad bedöms vara uppfört 2010-2011. Enligt 10 kap 27 §
plan- och bygglagen kan krav på rättelse inte ställas om mer än tio år förflutit sedan
åtgärden utfördes. Därför görs bedömningen att krav på rättelse endast ska gälla den del
som avser tillbyggnaden på garaget.
Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en. huvudbyggnad och ett uthus
med en sammanlagd byggnadsarea på 120 n r.
>ch
till fastigheten
Harka 2:12 har i en skrivelse daterad 2013-01-16 beretts möjlighet att komma in m eden
förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
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Sökande har därefter getts möjlighet att rätta det olaga uppförda, men vid en ny
besiktning 2014-03-26 fanns tillbyggnaden kvar.

2014-04-10 lämnade fastighetsägaren H H H H H H H H H i n en bygglovsansölcan
för tillbyggnad av garage. Då konstaterades att fastigheten var bebyggd med ett
fritidshus och två uthus med en sammanlagd byggnadsarea på 207,2 kvm, om man
räknar bort tillbyggnaden på 14 kvm. Det innebar att den totala byggnadsarean kraftigt
överskreds och att ytterligare utökning av denna byggnadsarea skulle strida mot
detaljplanen.
Vid en prövning om liten avvikelse kan beviljas ska de sammanlagda avvikelserna på
fastigheten beaktas. I detta fall stred bebyggelsen både mot antalet byggnader och mot
den högst tillåtna byggnadsarean på fastigheten. Bygg- och miljönämnden beslutade
2014-10-23 därför att avslå ansökan om tillbyggnad av garage.
|ägare till fastigheten Harka 2:12 ska föreläggas att senast inom
sex månader från delgivningen av detta beslut vidta rättelse i form av rivning av den 14
kvm stora tillbyggnaden på garaget/uthuset. Den del som ska rivas redovisas på
medföljande ritning. Sex månader bedöms vara skälig tid för att riva den olaga
utbyggnaden.

1 enlighet med 10 kap 18 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att forel äg ga ||||||||||||||H||HHHHHiiHli^ ägare till fastigheten Harka 2:12, att
betala ett vite om 15 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms som skäligt då
garaget har byggt till utan lov och att åtgärden inte går att bevilja lov för i efterhand.

Lagrum

10 kap 1,14, 15 och 18 §§ äldre plan- och bygglagen (SFS 1987:10)

Ärendet

Bygg- och. miljönämnden har via inkommen anmälan 2012-12-18 fått kännedom om att
byggnation kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Harka 2:12. Anmälan antydde att
flera åtgärder var vidtagna på fastigheten utan lov.
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Bakgrund

Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2013-05-29 konstaterades att
fritidshuset och gäststugan var uppförda enligt lov. Ett garage/uthus med tillbyggnad var
dock uppfört på fastigheten utan lov.
Den ursprungliga garagebyggnaden är uppförd för mer än tio år sedan medan garagets
tillbyggnad bedöms vara uppförd 2010-2011. Enligt 10 kap 27 § plan- och bygglagen
kan krav på rättelse inte ställas om mer än tio år förflutit sedan åtgärden utfördes.
Fastigheten Harlca 2:12 är ianspråk tagen och bebyggd med ett fritidshus, en gäststuga
samt ett garage/uthus med tillbyggnad. Tillbyggnaden på garaget/uthuset avser den
åtgärd på vilken det nu ställs krav på rättelse.

Totalt är fastigheten bebyggd med 221,2 m2.
Fastighetens areal är 3 027 m2,
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger byggnation av en huvudbyggnad och ett
uthus med en sammanlagd byggnadsarea på 120 m2.
Ägarna till fastigheten Harka 2:12 har i skrivelse daterad 2013-01-16 beretts möjlighet
att komma in med en förklaring till utförd åtgärd.
Ägarna till fastigheten Harka 2:12 inkom med en skrivelse 2013-02-14. De skriver i den
att garaget som är uppfort utan lov uppfördes under 1980-talet av den tidigare ägaren
och. fanns på fastigheten när nuvarande ägare köpte fastigheten 1999. Fastighetsägarna
skrev även att de har för avsikt att friställa tillbyggnaden från garagebyggnaden så att
tillbyggnaden skulle kunna klassas som ftiggebod. När Bygg- och miljökontoret åter
besökte fastigheten 2014-03-26 var denna åtgärd fortfarande inte utförd.
En bygglovsansökan lämnades 2014-04-10 in till Bygg- och miljökontoret. Bygg- och
miljönämndens arbetsutskott avslog 2014-10-23 denna bygglovsansökan då den inte
bedömdes stämma överens med planens syften.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 10 kap 1 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden ta upp frågan om
påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett
av bestämmelserna om byggande i plan- och bygglagen eller av någon föreskrift eller
något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.
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Enligt 10 kap 14 § plan- och bygglagen far Bygg- och miljönämnden, förelägga ägare av
den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse,
Enligt 10 kap 18 § plan- och bygglagen far föreläggandet förenas med vite eller med
föreskrift att åtgärden, om föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom Byggoch miljönämndens försorg på den försumliges bekostnad.
Enligt 10 kap 27 § plan- och bygglagen gäller att om mer än tio år förflutit från det att
en åtgärd som avses i 12 §§ 1-3 vidtogs, får byggnadsnämnden inte ansöka om
handräckning eller besluta om föreläggande enligt 14 § första stycket, Detta skall dock
inte tillämpas när någon utan lov enligt 8 kap 1 § första stycket 3 har tagit i anspråk eller
inrett en bostadslägenhet för väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Övriga upplysningar

Om föreläggandet inte följs, får Bygg- och miljönämnden enligt 10 kap 18 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur
det ska ske.

Kronofogdemyndigheten ska, enligt 10 kap 18 § plan- och bygglagen, lämna det biträde
till Bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
Enligt 10 kap 22 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet bar förenats med löpande vite ska även detta
antecknas,
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har
den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart
den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för
borttagande av anteckningen enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen.
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LÖPARÖ 1:111 - uttagande av byggsanktionsavgift för olaga omoch tillbyggnad av kompiementbyggnad till fritidshus samt
installation av eldstad
Beslut

A rbetsutslcotte^föjgslå^yg^^ch miljönämnden besluta att
1, påföra H H H R H H H M M ä g a r e till fastigheten Löparö 1:111, en
byggsanktionsavgift om 11 038 kronor för påbörjandet av åtgärder innan Bygg- och
miljönamnde|miBaföa^tU^esl.irt om staribesked samt
2, påföra H H I H U m i ägare till fastigheten Löparö 1:111, en
byggsanktionsavgift om 2 215 kronor får att ha tagit tillbyggnaderna av gäststugan
samt installationen av eldstad i brnlc innan Bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut
om. slutbesked.

Motivering

Vid utförd besiktning 2013-10-10 konstaterades att gäststugan inom fastigheten Löparö
1:111 har byggts till åt två håll, dels med ett uterum/gl as veranda åt öster och dels med ett
förråd och en bastu åt norr,
Glasverandan är i sin helhet placerad på punktprickad mark som inte far bebyggas. Även
utbyggnaden med förråd och bastu är delvis placerad på punktprickad mark och den är även
delvis placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Fastighetens totala byggnadsarea
uppgick 2013-10-10 till 186 m 2.
Fastighetsägare
) hai inkommit med två yttranden, I yttrandet
daterat 2014-01-19 redovisar han vilka byggnader som uppförts med bygglov på
fastigheten, Det senast bygglovet beviljades på fastigheten 1990, Då beviljades bygglov för
tillbyggnad av gäststugan åt söder.
Fastighetsägare
^ar ^ yttrande daterat 2014-01-19 förklarat
vilka byggnader som uppförts med bygglov på fastigheten, Det senast bygglovet beviljades
på fastigheten 1990, Då beviljades bygglov för tillbyggnad av gäststugan åt söder,
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JB hävdar att lovet även omfattar ett lov för inglasning av veranda. Enligt de ritningar som
finns i Byggnadsnämndens arkiv så omfattar detta bygglov, förutom tillbyggnaden åt söder,
endast av en öppen veranda med ett skärmtak av plast.
JB skriver att en glasveranda uppfördes 1990 och att de under 2010-2011 påböljade
reparation av denna glasveranda. JB menar att då verandan är äldre än 10 år har
preskriptionstiden för byggnationen inträtt.
Nn uppförd glasveranda bedöms av bygg- och miljönämnden vara en bygglovpliktig åtgärd
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen. Vid besiktning bedömdes hela den resta stommen
inklusive tak vara helt nybyggda. Delar av golvkonstmktionen är förmodligen från 1990.
Detta enligt skriftligt yttrande från H H N H H i vai's förelag var de som uppförde
glasverandan.
Bedömning görs att glasverandan till största delen är nyuppförd och därmed är att betrakta
som nybyggnation (tillbyggnad). Väggarna består helt av nya prefabricerade glaspartier som
det nya taket sedan stöds på. Då. såväl glaspartiet som taket är nytt görs bedömning att
tillbyggnaden av glasverandan inte kan betraktas som reparation av befintligt
uterum/gl asverand a.
JB har även skickat med ett yttrande från en hyggingenjöf, j^ ^ ^ |^ ^ B $ o m k o n s ta te r a r att
bärlinor och bjälklag är sedan 1990 eller nya. Vid i . i mil il un 1 1
'Hl I n 1
04 så konstaterade han att pelare och glaspartiet på glasverandan är nybyggda.
ägare till fastigheten Löparö 1:111 ansökte om bygglov i efterhand
2013-02-04 på tillbyggnad av gäststugan avseende delen för förråd och bastu. Ansökan
avslogs av Bygg- och miljönämnden i beslut daterat 2014-04-03.
Någon bygglovsansökan har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden for tillbyggnad av
uterum. Utförd åtgärd bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 3 1 § och i 9
kap 31 a § plan- och bygglagen varför lov inte kan beviljas i efterhand. Åtgärden strider mot
planbestäm melserna både vad det gäller placeringen och vad det gäller byggnadsarean.
Byggnationen strider mot planens syfte.
Enligt 1i kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
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Åtgärden är utförd utan att ett beslut om startbesked och slutbesked blivit beviljad av Byggoch miljökontoret.
Då tillbyggnaden av gäststugan samt installationen av eldstaden påbörjats samt tagits i bruk
utan att Bygg- och miljönämnden varken utfärdat ett beslut om starbesked eller slutbesked
ska en sanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen.
Berörd tillbyggnad har en area om 28,9 kvm vilket ger en sanktionsarea om 28,9 - 15 =
13,9 kvm.
Enligt 9 kap 7 § 2 pkt plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften, för att trots
förbudet i 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad av en
byggnad som kräver lov (tillbyggnad av gäststuga) innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av
den sanktionsarea som ändringen avser.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut på grund av
att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked.
År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
(( 0,08 x 44 400) + (0,005 x 44 400 xl 3,9)) = 6 638 kronor.
Enligt: 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- oeh bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har1gett ett
startbesked. For installation av eldstad är avgiften 0,1 prisbasbelopp.
År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,1x44 40ö™4 400 kronor
Enligt 9 kap 19 § 2 pkt plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en ändring
som innebär tillbyggnad av en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,016
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea
Å r 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
((0,016 x 44 400) + (0,001 x 44 400 x 13,9)) = 1 327 kronor.
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Enligt 9 kap 24 § plan- och byggförordningen är by g gs anktion savgi ften for att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan
åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första
stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsank.tionsavgi.ft om:
0,02x44 400=888 kronor

|
j
1
f
|
S
1

Lagrum

f

10 kap. 3 ,4 §§ och 11 kap. 51, 53 och 57 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
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Underlag för beslut

Anmälan
Tjänste skri velse 2014-09-04
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 147
Yttrande från fastighetsägare 2014-12-02

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2012-10-05 fått kännedom
om att en till- och ombyggnad av en gäststuga på fastigheten Löparö 1:111 kan ha vidtagits
utan lov.
Bakgrund

Fastigheten Löparö 1:111 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, en
förrådsbyggnad och ett gästhus.
Fastighetens areal är 1 922 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Enligt gällande detaljplan far fastigheten bebyggas med ett boningshus jämte erforderliga
uthus med en sammanlags byggnadsarea på 120 kvm.
Vid besiktning på fastigheten 2013-10-10 gjordes en inmätning av byggnaden på
fastigheten. Då uppmättes huvudbyggnaden till 84 m2, förrådsbyggnaden uppmättes till 33
m2 och den utbyggda gäststugan uppmättes till 69 m 2. Det innebär en total byggnadsarea på
186 m2.
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Det bygglov som finns på gäststugan är en byggnad på 2-9,52 m2 + en veranda med ett
skärmtak av plast på ca 14 kvm. Skärmtaket är av sådan beskaffenhet att den inte räknas in i
byggnadsytan.
Under åren 2010-2011 har gäststugan byggts till med ett inglasat uterum och ett förråd och.
bastu med eldstad. Dessa åtgärder saknar bygglov.
När anmälan om olaga b y g g n a tio ^ o n f ö i ^ l^ y g ^ o e h miljönämnen, hade fastigheten
Löparö 1:111 endast en ägare,
20 12-12-10 blev ä v e n m i
H M H H H H R I inskriven som ägare till fastigheten. Eftersom hon inte var ägare till
fastigheten när ö verträdelsen begicks, kommer inget krav att ställas på henne i dagsläge.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8 -1 Ö
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap, 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanlctionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtUgen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgifts skyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort lör att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska, en byggsanktionsaygift tas ut av
t . den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen,
Om två eller flera ar avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanlctionsavgift enligt 11 kap. planocb bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktions area i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anniälningsp 1ilctig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften for att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen d ier
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 pri,sbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sankt) onsarea
Enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,016 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktions area,
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap, 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad
Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads- eller markarea är
byggsanktionsavgiften
1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökfcanal eller anordning
för ventilation,
Enligt 9 kap 24 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap, 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan
åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första
stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
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Övriga upplysningar

En byggsanktionsa vgi ft ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, Detta gäller dock inte om Bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag,
Om en byggsanlctionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel, Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen,
Kommunicering

Fastighetsägaren har i skrivelse 2014-12-02 yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut,
Inkommen skrivelse förändrar inte kontorets ställningstagande,
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LÖFARÖ 1:111 * föreläggande om rättelse avseende olaga om- och
tillbyggnad av komplementbyggnad till fritidshus samt installation
av eldstad
Beslut

A rb etsu tsk o tte^reslä^y g ^o clM n iljö n äm n d en besluta att
1. förelägga
ägare till fastigheten Löparö 1:111 att snarast, dock
senast inom sex månader från delgivningen av detta beslut, m äta rättelse i form av att
riva tillbyggnaderna som saknar lov på gästsugan. Det gäller både hela den glasveranda
som är byggd åt öster och som i sin helhet är placerad på punktprickad mark, vilket är
mark som inte far bebyggas, och den tillbyggnad av bastu och förråd som skett mot
norr. Vilka delar som ska rivas v i s a s ä ^ i ^ ^ i i w a d sitiiatioiisplan samt
2. om föreläggandet inte följs ska
ägare till fastigheten Löparö
1:111, betala ett vite om 100 000 kronor.

Motivering

Vid en utförd besiktning 2013-10-10 konstaterades att gäststugan inom fastigheten Löparö
1:111 har byggts till åt två håll, dels med ett utemm/gl as veranda åt öster och dels med ett
förråd och en bastu at norr.
Glasverandan är i sm helhet placerad på punktprickad mark, vilket är mark som inte får
bebyggas. Även utbyggnaden med förråd och bastu är delvis placerad på punktprickad mark
och den är även delvis placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Fastighetens totala
byggnadsarea uppgick 2013-10-10 till 186 m .
F a s t i g h e t s ä g a r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |h a r i en skrivelse daterad 2012-10-18 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt informerades samtidigt om
eventuella påföljder.
Fastighetsägare
har inkommit med två yttranden. I yttraodet
daterat 2014-01-19 redovisar han vilka byggnader som uppförts med bygglov på
fastigheten. Det senast bygglovet beviljades på fastigheten 1990. Då beviljades bygglov för
tillbyggnad av gäststugan åt söder.
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JB hävdar att lovet även omfattar ett lov för inglasning av veranda. Enligt de ritningar som
rinns i Bygg- och miljönämndens arkiv så omfattar detta bygglov, förutom tillbyggnaden åt
söder, endast av en öppen, veranda med ett skärmtak av plast. Har en inglasning av verandan
skett så har denna åtgärd skett utan lov.
JB skriver att en glasveranda uppfördes 1990 och att de under 2010-2011 påbörjade
reparation av denna glasveranda. JB menar att da verandan är äldre än. 10 år har
preskriptionstiden för byggnationen inträtt.
Nu uppförd glasveranda bedöms av Bygg- och miljönämnden vara en bygg lovplikti g åtgärd
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen. Vid besiktning bedömdes hela den resta stommen
inklusive tak vara helt nybyggda. Delar av golvkonstruktionen är förmodligen från 1990.
Detta enligt skriftligt yttrande
företag var de som uppförde
glasverandan.
JB har även skickat med ett yttrande lfån en byggingenjör,
som, konstaterar att
bärlinor och bjälklag är sedan 1990 eller nya. Vid telefonsamtal med
04 så konstaterade han att pelare och glaspartiet på glasverandan är nybyggda.
Bedömning görs att glasverandan till största delen är nyuppförd och därmed är att betrakta
som nybyggnation, (tillbyggnad). Väggarna består helt av nya prefabricerade glaspartier som
det nya taket sedan stöds på. Då såväl glaspartiet som taket är nytt görs bedömning att
tillbyggnaden av glasverandan inte kan betraktas som reparation, av befintligt
uterunfglasveranda. Det är endast delar av golvet som kan vara från 1990.
ägare till fastigheten Löparö 1:111 ansökte om bygglov i efterhand
2013-02-04 på tillbyggnad av gäststugan avseende delen för förråd och bastu. Ansökan
avslogs av Bygg- och miljönämnden i beslut daterat 2014-04-03, då den stred mot
planbest ämmelsema.
Någon bygglovsansökan har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden för tillbyggnad av
uterum. Utförd åtgärd bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 31 § och i 9
kap 3 la § plan- och bygglagen varför lov inte kan beviljas i efterhand. Åtgärden strider mot
planbestämmel serna både vad det gäller placeringen, då gäststugan till hälften är placerad på
punktprickad mark, och vad det gäller byggnadsarean. Fastighetens byggnadsarea överstigs
med 66 kvm eller 55 %. Byggnationen strider dämted mot planens syfte.
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Iskriver i ett yttrande 2014-01-17 att han kan tanka sig att riva vissa
delar av övriga befintliga byggnader och byggnadsdelar for att kunna få lov att bygga till
gäststugan. Bedömning görs att även om vissa feyggnader/byggnadsdelar rivs så kan
bygglov för glasverandan på gäststugan inte beviljas då halva byggnaden kominer att
placeras på punktprickad mark, som inte får bebyggas.
Åtgärden är utförd utan att ett beslut om. startbesked och slutbesked blivit beviljad av Byggoch miljökontoret.
ägare av fastigheten Löparö 1:111, föreläggs med stöd av 11 kap 20
§ plan- oeh bygglagen att senast inom sex månader från delgivningen av detta beslut vidta
rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivningen av tillbyggnad av gästtms.
Enligt 11 kap 37 S p la r ^ c ^ y g g f ö g e n får föreläggandet förenas med vite,
Ett beslut om att
^ fastigheten Löparö 1:111, ska betala ett
vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med.
föreläggandet då gäststugan har byggt till utan lov och att åtgärden inte går att bevilja lov
för i efterhand.
Lagrum

11 kap 20, 27, 29, 33 och 37 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
Underlag för beslut
Tj än steskri velse 2014-09-04 med tillägg 201442-04
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 148
Yttrande från fastighetsägare 2014-12-02

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via .skriftlig anmälan inkommen 2012-10-05 fått kännedom
om att en till- oeh ombyggnad av en gäststuga på fastigheten Löparö 1:111 kan ha vidtagits
utan lov.

Bakgrund

Fastigheten Löparö 1:111 är iansprålctagen och bebyggd med ett fritidshus, en
förrådsbyggnad och ett gästhus.
Fastighetens areal är 1 922 m 2.
Fastigheten omfattas av detaljplan.
I Jtdragsbestyrkande
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Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med ett boningshus jämte erforderliga
uthus med en sammanlags byggnadsarea på 120 kvm.
Vid besiktning på fastigheten 2013-10-10 gjordes en inmätning av byggnaden på
fastigheten. Då uppmättes huvudbyggnaden till 84 m2, förrådsbyggnaden uppmättes till 33
:m2 och den utbyggda gäststugan uppmättes till 69 m2. Det innebär en total byggnadsarea på
186 m2.
Det bygglov som finns på gäststugan är en byggnad på 29,52 m2 + en veranda med ett
skärmtak av plast på ca 14 kvm. Skälmtaket är av sådan beskaffenhet att den inte räknas in i
byggnad sytan.
Under åren 2010-2011 har gäststugan byggts till med ett inglasat uterum och ett förråd och.
bastu med eldstad. Dessa åtgärder saknar bygglov.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år &ån överträdelsen,
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23,24, 25
och 26 §eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33§§ förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.

Övriga upplysningar

Om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske,
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
Bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
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Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till. inskrivningsmyndigheten för anteckning i fasti ghetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen,
Kommunlcering

Fastighetsägaren har i skrivelse 2014-12-02 yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut.
Bygg- och miljökontoret har bemött inkommen skri velse men finner inte att skrivelsen förändrar
kontorets ställningstagande.
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Rävsnäs 7:1 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att
1= avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for uppforande av ett
fritidshus inom fastigheten Rävsnäs 7:1 samt
2, avslå förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Rävsnäs 7:1.

Motivering

Fastigheten Rävsnäs 7; 1 är bebyggd med ett fritidshus och ett antal uthus, Framför den
befintliga huvudbyggnaden frnns en. udde, Uddens spets ligger ca 70 m norr om
huvudbyggnaden, De delar av strandlinjer som ligger öster och väster om huvudbyggnaden
ligger på ett avstånd av ca 30-35 m.
Sökt byggnad placeras på udden norr om huvudbyggnaden,
Bygg- och miljökontoret anser att sold byggnad skulle generera utökning av hemfndszonen
som skulle ha negativ påverkan på friluftslivet genom påverkan på den fn apas sägen som i
princip skulle förvinna helt och hållet, Därmed skulle möjlighet att obehindrad promenera
vid strandkanten mellan olika fastigheter försvinna,
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet
bedöms inte föreligga för söld bebyggelse,
1 miljöbalkspiopositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfallet tycks ha begränsat varde för friluftsliv och växt- och 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
al Ieman srätts Mgt tillgängliga,
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Fritidshuset lcommer genom sin användning och hemffidszon 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,
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv, Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exp loatermg smtres set
Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen,
I och med att strandskyddsdispens inte kan tillstyrkas saknas förotsättning att prova ansökan
enligt plan- och bygglagen.

Lagrum

7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

Underlag för beslut

Tjänsteskrfvelse 2014-12-16
Ansökan

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus
inom fastigheten Rävsnas 7:1,

Bakgrund

Sökande har under 2011 ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus alt,
enbostadshus söder om den befintliga huvudbyggnaden,
Bygg- och miljökontoret har i sitt beslut av den 3 november 2011 medgett undantag från
nybyggnadsförbudet samt beviljat förhandsbesked för ett fritidshus alt, enbostadshus inom
fastigheten Rävsnäs 7,1.
Länsstyrelsen har i sitt: beslut, 526-34904-2011, av den 26 juni 2012 upphävt Norrtälje
kommuns beslut,
Länsstyrelsens beslut överklagades,
Mark- och miljödomstolen har i sitt beslut, M 4495-12, avslagit överklagandet,
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Sökande har under 2013 ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt
tillbyggnad av en befintlig komplementbyggnad norr om den. befintliga huvudbyggnaden.
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2013-05-29 föreslå
att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för uppförande av ett
enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 7; 1 samt att avslå förhandsbesked för uppförande av
ett enbostadshus inom. fastigheten Rävsnäs 7:1.
Efter att sökande skriftligen återkallat sin ansökan 2013-10-21 avskrevs ärendet samma dag
från nämndens vidare handläggning.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastighetens areal är 1,35 ha.
Fastigheten Rävsnäs 7:1 ar bebyggd med ett fritidshus och ett antal uthus men tomtplatsen är
obebyggd.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från nybyggnadsfårbudet om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Rävsnäs 7:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rävsnäs 7:1 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15,3, kartbilaga 15.1),

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får 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,
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- 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 får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-3 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som ar 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 exploaterings åtgärder.
Enligt 3 lcap 6 § miljöbalken slca 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. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Del av Rödhaken 6 - förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Rödhaken 6.

Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser med avseende på tomtarealen:
Enligt gällande detaljplan far tomt inom planen inte understiga 700 m2. Fastigheten
Rödhaken 6 är endast 1 357 m2, vilket innebär att de nya tomterna maximalt kan få en yta av
678,5 m 2. Eftersom båda fastigheterna måste ha utfait åt samma håll måste även en
skafttomt bildas och en skaftväg/ans lutmngsväg anläggas, vilket ytterligare minskar den
egentliga tomtarealen. Den nya tomtarealen kommer efter delning av fastigheten att
understiga 700 m3 och därmed strida mot detaljplanens syfte.
Nu sökt förhandsbesked för bygglov av enbostadshus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 30 § eller 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
Lagrum

9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas.
Faktura skickas i separat försändelse,
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.
UIdragsbcsiyrkande
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Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-09-05
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 150

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
Rödhaken 6,
Bakgrund

Fasti glieten omfattas av detaljplan som medger avstyckning av tomter som är minst 700m3
Sökt fastighet är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus.
Fastighetens areal är 1 357 m3.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) Överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövnmg
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 §
första stycket andra meningen fast!gbetsbi 1dningsIagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§, [2011:335]
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1. [2011:335]
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits. [2011:335]
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Kommu ni cering

Sökanden inkom 2014-12-01 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte Bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

Exp till
Sofia Elisabeth Klegard Bergstad
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RÖDLÖGA 1:91 - strandskyddsdispens och bygglov för ändrad
användning av uthus till fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov och erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 § § miljöbalken for
ändrad användning av uthus till fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1:19, skifte 1
Motivering

Fastigheten ägs av
Fastigheten är obebyggd, sånär som på det lilla uthus som uppforts i böljan på 80-talet. Inga
handlingar för uthuset finns registrerade i Bygg- och miljökontorets bygglovarkiv och
sökande har mte heller presenterat några handlingar som visar på att uthuset är uppförd i
laga ordning.
Några av miljöbaikens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivifef (prop.
2008/09:119} sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
Sökt ändring av uthus till fritidshus bedöms påverka riksintressena negativt.
Str andskydd sdi spensen bedöms inte vara förenlig med strand skyddets syfte.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens salmas då sölct åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område,
Nu sökt åtgärd bedöms mte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.
Utdragsb e styrka tide
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Lagrum

2 och 9 kap 31 § Plan- och bygglagen
7 kap 1.3-15 och 18 b, c och 26 §§
Reservation

Ingemar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bifalls yrkande.

U pplysningar

Detta beslut kan överklagas.
Faktura skickas i separat försändelse

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. 1
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.

Underlag fö r beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 201.4-10-03 med tillägg 2014-12-15
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 161

Ä rendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för ändrad användning av uthus till
fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1:91, skifte 1.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd, sånär på det lilla uthus som uppförts i början på 80-talet. Inga
handlingar för uthuset finns registrerade i Bygg- och miljökontorets bygglovarkiv och
sökande har inte heller presenterat några handlingar som visar på att uthuset är uppförd i
laga ordning,
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Fastighetens areal är 2,7 ha.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården, antagen 2005-08-29.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:91 belägen inom
- riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12)
- riksintresseområde för kulturmiljön Svartlöga-Rödlöga (se kapitel 12)
- riksintresseområde för naturvård, Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12)
- riksintresseområde för friluftslivet, Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12)

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område far enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,

Utdragsbesty rka n de
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5. behöver tas i anspråk tor att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskydds lagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken. får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Enligt 2 kap 1-5 §§ plarn och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål sotn 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 esploateringsåtgärder.
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. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1,2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exp 1oatermgsföretag och. andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
K om m unicering

har 2014-12-09 yttrat sig över arbetsutskottets förslag till
beslut.
Sökande önskar få strandskyddet upphävt för berörd tomtplats och få en hemfridzon
definierad runt befintligt uthus. Ett besök på platsen vore önskvärt enligt sökande.
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Bygg- ocii miljökontoret bedömer att ett besök på platsen inte är nödvändigt for
bedömningen av ärendet samt att kontoret vidhåller sitt ställiimgsstagande.
D a g e n s s a m m a n trä d e

Yrkande

Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan med hänvisning till att sökande är en ekonomisk förening.
Ordförande Margaretha Lundgren (S) yrkar
- avslag i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt
avslagsyrkande t
Ingemar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdragsbestyrlca nde
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Dnr 2014-2686

Grovö 1:16 - miljösanktion savgift för inrättande av
avloppsanläggning utan tillstånd
Best ut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miijöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 oeh 3§§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miljösanktion s a vgifter 3 kap 1 § punkt latt:
1.

personnummer j

personnummer
skall betala m iljösan.ktionsavgift på

10 000 kronor.
Underlag fö r beslut

Tjänsteslcri velse 2014-12-17
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er från Kammarkollegiet. Betalning skal! ske senast inom 30 dagar efter del: att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § Miijöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket Miijöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom; och beloppet förfaller tiU betalning även om detta beslut överklagas.
Lagstiftning

Enligt Miijöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra lämpliga
avlopp sanordn ingar.
Enligt Miijöbalken 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljosanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tiUståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna ballc eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miijöbalken 30 kap 3§ ska tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
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NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2015-01-15
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Enligt Förordningen (SFS 2012:259) om mi 1jösankt ionsavgifter skall miljösanlctionsavgift
tas ut för överträdelse av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd med 5000 kronor, om överträdelsen ar att utan tillstånd inrätta en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
Enligt Miijöballcen 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.
Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun
meddela föreskrifter om att det istället för anmälan .krävs tillstånd for att inom vissa delar av
kommunen inrätta bad-, disk, och tvättavlopp (BDT-avlopp).
Enligt 2 § i Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön anges att det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta
avloppsanordningar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longituden 19° 15' samt inom Kallskärs skärgård.
Bakgrund

Fastigheten Grovö 1:16 ingick i den inventering av enskilda avlopp som genomfördes i
Sänsjö under november 2014, Vid besiktning 2014-11-05 konstaterades att fastigheten har
WC till sluten tank och BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp). Båda anläggningarna
saknar tillstånd enligt Bygg- och miljökontorets arkiv. Enligt uppgift från fastighetsägarna är
avloppsanläggningarna anlagda under sommaren 2014 i egen regi. Kort innan inventeringen
kontaktade fastighetsägarna Norrtälje kommuns renhållningsavdelning för att starta
slamtömningsabonnemang för de båda anläggningarna. 2014-11-17 inkom en ansökan till
Bygg- och miljönämnden gällande de redan anlagda avloppsanläggningarna.
M otivering

Bygg- och miljökontoret bedömer att, fastighetsägarna till Grovö 1:16, har gjort sig skyldiga
till överträdelse mot Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7§. Eftersom det i Norrtälje
kommun krävs tillstånd för både WC till sluten tank och BDT-avlopp ska två
miljösanktionsavgifter på 5000 kronor utdömas, d.v.s. en avgift får vardera
avloppsanläggning.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att fastighetsägarna hat inrättat
avloppsanoidningama utan att söka tillstånd.

Utdragsbestyrkande
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Det har vid handläggningen av detta ärende inte franilcommit någon omständighet
som gör att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift, Bygg- och
miljökontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar
och ■ ■ ■ ■ ■ s k a l l betala miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

Utdragsb estyrkande
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Bygg» och miljönämndens arbetsutskott

au § 9

Dnr 2014-2625

Nora 3:3 - miljösanktionsavgift för inrättande av
avloppsanläggning utan tillstånd
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken
(SFS 1998:808) 30 kap !§ 1 p samt 2 och 3§§ och med hänvisning till förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter 3 kap 1§ och punkten 3.1.1 ) i bilagan till
samma forordning att:
|Norrtälje, ska

B H M i personnummeri
betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.
Underlag fö r beslut

Tjänsteskrivelse 2014-12-Ö3
Betalning

.MiIjö sanktionsav giften skall betalas enligt betalningsuppmaning som kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet Betalning skall ske inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgette enligt Miljöbalken (SFS ] 998:808) 30 kap
4§. Efter sista betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5§ andra stycket
Miljöbalken verkställas som laga kraft vunnen dom och beloppet förfaller till betalning
detta datum även om beslutet överklagas.
Lagstiftning

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 är det förbjudet att släppa ut
avloppsvatten till mark, vattenområde eller grundvatten utan tillstånd eller innan
anmälan gjorts.
Enligt förordning (SFS1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13§ är
det förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avlopp sanordmngar till vilka
vattentoaletter skall anslutas.
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Enligt Miijöbaiken (SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter
om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som. påbörjar en
verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller
anmälan har gjorts.
Enligt 30 kap 3§ miljöbalken ska tillsynsmyndigheten besluta om
mil)ösanktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall d,en
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter ska
miljösanlctionsavgifter tas ut for de överträdelser som anges i bilagan til] denna
förordning. Enligt denna bilaga punkt 3.1.1 ) är miljösanktionsavgiften 5000 kronor
för överträdelsen att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning trots att ett sådant
tillstånd, krävs.
Enligt 30 kap 2§ miijöbaiken ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett
med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart
oskäligt.
Bakgrund

Till Bygg- och miljönämnden inkom 2014-11-13 en ansökan om att på fastigheten
Nora 3:3 fa anlägga enskilt avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten,
ansökan ansågs komplett 2014-11-17.
Bygg- och miljökontoret utförde 2014-12-02 en besiktning på fastigheten. Vid
besiktningen konstaterades att avloppsanläggning som ansökan avsett redan utförts.
För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig mftltrationsbädd
krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Tillstånd för fastighetens
avloppsanläggning har sökts hos Bygg- och miljönämnden men beslut i ärendet har
inte inväntats innan nedläggande av avloppsanläggningen.
M otivering

________

Bygg- och mdjönämnden bedömer att
överträtt miijöbaiken (SFS 1998:808)
9 kap 6§ punkt 2 och förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13§.
Hela avloppsanläggningen saknade vid anläggandet tillstånd i Bygg- och
miljökontorets arkiv. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att fastighetsägaren
har inrättat avloppsanläggningen utan att invänta tillstånd för dess anläggande.

Utdra gsbestyrkande
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Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som
gör att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret
föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att | H H [ [ | ska betala
miljösanktionsavgift på 5G0Ö kronor.

Utdragsbestyrkande
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Svartnö 2:22 - miljösanktionsavgift för inrättande av
avloppsanläggning utan tillstånd
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken
(SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p samt 2 och 3§§ och med hänvisning till förordningen
(2012:259) om miljö sanktionsavgi fter 3 kap 1§ och punkten 3,1.1) i bilagan till
samma förordning att:
1,

personnummer]
ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Underlag fö r beslut

Tjänsteskri velse 2014-12-03
Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap
4§. Efter sista betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5§ andra stycket
Miljöbalken verkställas som laga kraft vunnen dom och beloppet förfaller till betalning
detta datum även om beslutet överklagas.
Lagstiftning

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 är det förbjudet att släppa ut
avloppsvatten till mark}vattenområde eller grundvatten utan tillstånd eller innan
anmälan gjorts.
Enligt förordning (SFSl 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; 13§ är
det förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter skall anslutas.
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Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter
om att en särskild avgift (miljösanlctionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en
verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av barken, utan att tillstånd har meddelats eller
anmälan har gjorts.
Enligt 30 kap 3§ miljöbalken ska tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt förordningen (SFS 2012:259) om milj ös ankti onsavgi fter ska
miljösanktionsavgifter tas ut för de överträdelser som anges i bilagan till denna
förordning. Enligt denna bilaga punkt 3.1,1 ) ar miljösanktionsavgiften 5000 kronor
för överträdelsen att utan tillstånd inrätta en avloppsanläggning hots att ett sådant
tillstånd krävs.
Enligt 30 kap 2§ miljöbalken ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett
med uppsåt eller av oaktsarahet. Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart
oskäligt.

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Svartnö 2:22 informerade 2014-07-10 Bygg- och miljökontoret
i Norrtälje kommun om att sluten tank för vattentoalett anlagts utan tillstånd på
fastigheten. I inkommande skrivelse från fastighetsägaren daterad 2014-10-09 anges
att man under 2012 installerade en sluten tank på fastigheten Svartnö 2:22. Enligt
skrivelsen från togs anläggningen i bruk under september 2012.
Bygg- och miljökontoret utförde 2014-11-20 besiktning av avloppsanläggningen på
fastigheten Svartnö 2:22. Vid besiktningen konstaterades att fastighetens
avloppsanläggning utgörs av en sluten tank får vattentoalett och en slamavskiljare med
efterföljande infiltration för bad-, disk och tvättavlopp. Anläggningen för bad-, diskoch tvättvatten handläggs vidare i tillsynsärende med diarienummer 2014- GÖ1599.
För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltrationsbädd
krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Tillstånd för fastighetens
avloppsanläggning bar inte sökts hos Bygg- och miljönämnden, i samband med
nedläggande av avloppsanläggningen.

Utdragsbesfyrkande
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M otivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att
pverträtt miljöbalken
(SFS 1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 och förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13§.
Den slutna tanken anlades 2012 enligt skrivelse från fastighetsägaren, men någon
ansökan om tillstånd till Bygg- och miljönämnden gjordes inte.
Hela avloppsanläggningen saknar tillstånd i Bygg- och miljökontorets arkiv. Bvggoch miljönämnden gör bedömningen att fastighetsägaren har inrättat
avloppsanläggningen utan att ha ansökt om tillstånd för dess anläggande.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som
gör att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret
föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar
betala
miljösanktionsavgift på 5Ö0G kronor.
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2015-01-15

Dnr 2014-2761

Del av Rimbo-Tomta 7:1 och 3:24 - nya gatunamn t Rimbo
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. följande gatunamn i Rimbo antas:
Artemisvägen
Jakttoms"vägen

Underlag fö r beslut

1 detaljplanen för Västertorp NV i Rimbo församling saknas i dag vägnamn.
Namnförslaget har tagits fram med hänsyn till redan existerande vägnamn
i området som har koppling till jakt och mytologin kring den samma.
Artemis (grekisk) var precis som Diana (romersk) en jaktgudinna, men även en
skyddsgudinna för staden Efesos.

!
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2015-01-15

Dnr 2014-2770

Nytt bronamn i Norrtälje
Bestut

Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. följ ande namn antas;
Badhusbron

Undertag fö r beslut

Det har inkommit önskemål från Gatn/park om namn på bron belägen vid
Stockhol m svägen-Espl an aden -Hantverkar gatan.

Utdragsb esty rkaode
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