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ALSVIK 3:86 - bygglov och strandskyddsdlspens för
nybyggnad av enbostadshus samt installation eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1, Ärendet skall behandlas med positiv inriktning, kompletterande ritningar ska
begäras m, berörda sakägare samt eventuella remiss-instanser skall höras,
Motivering
Alsvik 3:86 är avstyckat från Alsvilc 3:34, Vid avstyckningen ar mark avsatt for
att vara allemansrättsligt tillgängligt och som inte får bebyggas, Udden norr om
Al svik 3 ;85 och 3; 86 är sådan mark avsatt även söder om fmns sådan mark
avsatt,
På den yttre norra delen av udden dominerar klippor därefter vidtar ett ganska tätt
skogbevuxet område som avskärmar mot söder fram till fastigheterna Alsvik 3;85
och Alsvik 3:86, Sökt byggnation på Alsvik 3:86 ligger dessutom på en platå som
gör att om en objektiv bedömning görs kan det inte hävdas att ianspråktagandet
av fastigheten Alsvik 3:86 har påverkan på d.en aliemansrättsliga tillgängligheten,
Det krävs dessutom egen farkost för att beträda marken och det kan då inte vara
orimligt att detta sker på den norra udden som är allemansrättsligt tillgänglig,
Det kan inte heller hävdas att ett beviljande av dispensen strider mot
strandskyddets syfte, Att en av lantmäteriet avstyckad fastighet för
bostadsändamål mte får nyttjas är inget annat än konfiskation av privat egendom,
Lagrum
2 kap oeh 9 kap 31. § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13-15 §§, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken
Underlag till beslut
Ans ök ningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-16
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus
samt installation av eldstad inom fastigheten Alsvik 3:86,
Bakgrund
Fastigheten ingår i område med avstyckningsplan.
Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 3 120 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbnden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alsvik 3:86 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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 för djuroch 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 skäl 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 for
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,
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,
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
for ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och
föreliggande behov, Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked
ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas,
Bygglovet omfattar inte anordnande av vatten och avloppsanläggning, Ansökan om
utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i god tid
innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd för avloppsanläggning krävs)
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av länsstyrelsen,
Ni bör avvakta utgången av tiden, för överprövning innan åtgärder påböijas, Tiden för
överprövningen, tre veckor, räknas från den dag då. beslutet inkommer till länsstyrelsen,
En dispens från strandskyddet upphör att gälla, om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutei varm laga kraft,
Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta,
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet 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,
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Åtgärden får inte påbötjas innan Bygg- o d i miljönämnden har lämnat ett
startbesked. Vid. en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en
byggsanktions avgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 pnsbasbelopp,
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och
miljönämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en
eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften tar uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från meddelat bygglov, ska först en ny ansökan lämnas in
till Bygg- och miljönämnden för prövning av åtgärden.
Anmälan om utstakning ska göras till Bygg™ och miljökontorets mätnings- och karteiihct,
telefon 0176-712 54. Detta ska göras MINST lO dagarföre byggstart.
Som kontroll an svari g för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag:
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig
och din kontrollansvarige till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha
lämnat in ditt förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige
har tagit fram. Om projektet bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det
tekniska samrådet ett Startbesked.
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BJÖRKÖ 6:1 - föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende
olaga uppställning av husvagn, altan och grusplan
Se$tut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. Förelägga
ägare till fastigheten Björkö 6:1, att snarast, dock senast
inom 6 månader från delgivningen av detta beslut, riva och bortforsla husvagn, altan
och grusplan, samt
2. Öm föreläggandet inte följs
ägare till fastigheten Björkö 6:1,
betala ett vite om 100 000 kronor,

Motivering
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014^06 12 fått kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten Björkö 6:1.
Ägare till fastigheten Björkö 6:1,
har i skrivelse daterad 2014-06-18
beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförda åtgärder samt har informerats
om eventuella påföljder enligt miljöbalken.
Ägare till fastigheten Björkö 6:1,
skrivelse.

har 2014-08-04 inkommit med en

Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014-08-21 konstaterades att en
husvagn på 8,75x3,17 m med tillhörande altan på 3,55x8,25 m står parkerad vid en nyligen
anlagd grusplan inom fastigheten Björkö 6; 1.
Runtom och under husvagnen har växtligheten tagits bort och marken delvis plantas ut.
Altanen är fastförankrad både i husvagnen och i marken. Under husvagnen firms rör som
liknar mindre avloppsrör. Stenen framför vagnen är ren från all växtlighet och jord.
Någon ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden,
Utförd husvagn, altan och grusplan bedöms kräva strandskyddsdispens enligt 7 kap 15 §
miljöbalken.
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Utförd husvagn, altan och grusplan ligger ca 10 m från stranden utmed en befintlig stig som
går till en befintlig brygga. Utöver det är delen av fastigheten Björkö 6:1 som ligger inom
strandskyddat område obebyggd. Övrig bebyggelse på fastigheten Björkö 6:1 och andra
fastigheter som ligger i närheten är placerade utanför strandskyddat område.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för utförd åtgärd/bebyggelse.
Fastigheten Björkö 6:1 är stor och omfattar 45,6210 ha och möjlighet bör finnas till en
placering utanför strandskyddat område.
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 restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa lcan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått tärdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig x strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofia över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata zonen inom berört område bedöms utökas på bekostnad av ett område som är
tillgängligt för allmänheten.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv oeh 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 den anmälda husvagnen med tillhörande altan och grusplan ligger
berör mark som är allemansrättsligt tillgängliga. Husvagnen kommer genom sin användning
och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som
nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera
fritt.
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
exploateringsintresset.
Utdragshe styrkande
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Förutsättningar for att medge strandskydds dispens saknas då utförd åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Bygg- och miljökontoret har vant i kontakt med anmälaren 2014-10-07 och fått bekräftat att
husvagn finns kvar.
H H H H H H I ägare av fastigheten Björkö 6:1, föreläggs med stöd av 26 kap 9 §
miljöbalken att senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut riva och bortforsla
husvagn, altan och grusplan.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare til! fastigheten Björkö 6:1, ska betala ett vite om
100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
Tommy Karlsson trots föregående breykommunicering ännu inte har vidtagit rättelse samt
att den privata zonen inom berört område bedöms utökas på bekostnad av ett område som är
tillgängligt för allmänheten.

Lagrum
7 kap 15 § miljöbalken
26 kap 9 ocli 14 §§ miljöbalken

Underlag för beslut
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2014-10-06
Arbetsutskottets protokoll 2G144Ö-23 § 156

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014-06-12 fått kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten Björkö 6:1.

Bakgrund
Fastigheten Björkö 6:1 ingår i område som saknar detaljplan.
Fastighetens areal är 45.6210 ha.
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Tomtplatsen är ianspråktagen och bebyggd med en husvagn, altan och grusplan.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Björkö 6:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Nu utförd åtgärd avser en husvagn, altan och grusplan.
Ägare til! fastigheten Björkö
har i skrivelse daterad 2014-06-18
b eretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder enligt miljöbalken.
Ägare till fastigheten Björkö 6:1,

oied en skrivelse 2014-084)4.

Tillämplig lagstiftning
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allem an srättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
Inom ett str and skydds 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 frän. att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt 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- eller växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
hän förbuden om särskilda skäl 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 for 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,
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 strand skydds lags flftningeii (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balfcen samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får Bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får Bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.

Övriga upplysningar
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken, Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet
förlorat sin betydelse ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen,

Utdragsbestyrkande
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S A M M A N T R Å D E S P R O T O K O LL
Datum

6(6)

2015-02-05

Dnr 2014-1278

Har Bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miijöbalken och blir det inte åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av
nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 1.7 § miijöbalken.
Har Bygg- och miljönämnden, meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stod av 26 kap
9-11 §§ miijöbalken och. blir det inte åtlytt får Bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miijöbalken.
Kommunicering
ägare till fastigheten Björkö 6:1, inkom 2014-12-08 med ett yttrande
över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut. Vad sökanden anför
förändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Utöver det har ä v e n a n m ä l a n d e , inkommit med en skrivelse.

Utdragsbestyäkande
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2015-02-05

Dnr 2014-2196

Emmaus 23 - 27 - förhandsbesked för nybyggnad av tolv
radhus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av tolv radhus inom fastigheterna EMM AUS 2327
Villkor.
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till sladseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger
en god helhetsverkan.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet.
- Bygglov får sökas i vanlig ordnmg. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon,
- Att fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Motivering
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tolv radhus.
Fastigheterna omfattas av detaljplan som medger uppförande av fristående
en/tvåbostadshus i två våningar,
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Ansökan gäller radhus ej friliggande hus, byggnad sarea per byggnadskropp blir 320
kvm i stället för 140 kvm. Den sammanlagda byggnads area på. 2x320-640 kvm blir
mindre än den max tillåtna inom området som är 5x140=700 kvm. Byggnader placeras
över tomtgräns samt mindre än 4,5 in från tomtgräns.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(4)

2015-02-05

Dnr 2014-2196

Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av två tvåbostadshus (fl erbostadshus) avviker
från gällande detaljplan, Ansökan gäller radhus ej friliggande hus samt byggnader
placeras över och mindre än 4,5 m från tomtgräns. Avvikelsen bedöms vara förenlig
med detaljplanens syfte och utgör en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §
plan- och bygglagen.
Nu sökt förhandsbesked anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering
enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas
vid lokaliseringen av bebyggelse,

Lagrum
9 kap 31 b § plan- och bygglagen
2 kap och 8 kap plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-15

Upplysningar
Faktura skickas ut 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.

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tolv radhus.

Utdragsbe styrkande
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S A M M A M RÅDKSPRO fO K O LI
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3(4)

2015-02-05

Dnr 2014-2196

Bakgrund
Fastigheterna omfattas av detaljplan som medger uppförande av fristående
en/tvåbostadshus i två våningar.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Ansökan gäller radbus ej friliggande hus, byggnadsarea per byggnadskropp blir 320
kvm i stället for 140 kvm, Den sammanlagda byggnadsarea på 2x320=640 kvm blir
mindre än den max tillåtna inom området som ar 5x140=700 kvm. Byggnader placeras
över tomtgräns samt mindre än 4,5 m från tomtgräns,
Fastigheterna är obebyggda,
Fastigheternas sammanlagda areal är 3410 m2.
Tillämplig lagstiftning
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]
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 bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap, 2 §
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2, åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3, åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 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]

Utdragsbestyrkande
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna EMMAUS 11, 12, 13, 2 k 22, 28, 29,
HAVREN 7, TÄLJE 3:56 och 3:81 är berörda av söM byggprojekt
Ägare till fastigheterna HAVREN 7 och TÄLJE 3:56 har enligt yttranden inga erinringar
mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna EMMAUS 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29 och 3:81 har inte kommit in
med några yttranden.

Exp till
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar

Utdragsbestyrkande

S A M M A N T R Ä D E S P R O T O K O LL
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I (2)

2015-02-05

Dnr 2014-2568

Emmaus 61 - marklov för trädfällning
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå marklov för trädfällning inom fastigheten Emmaus 61.
Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende att de två träd som
avses fållas är utpekade och inmätta som värdefulla träd som ska bevaras på
detaljplanekartan.
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun har fått möjlighet att yttra sig över ansökan
och har bedömt att det inte fmns några skäl att fålla de aktuella träden. Träden har också
besilctats av kommunens miljöstrateg 2014-12-01 som inte har sett några skäl till att fälla
träden,
Lagrum
9 kap 31 b § och 35 §, plan- och bygglagen.
Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-15

Ärendet
Ansökan avser trädfällning av två träd inom fastigheten Emmaus 6 1.
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som anger att befintliga värdefulla träd ska bevaras
och att marklov krävs för trädfällning.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende att de träd som
avses fallas är utpekade och inmätta som värdefulla träd som ska bevaras på
detaljplanekartan.

Utdragsbestyrkande
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2015-02-05

Dur 2014-2568

Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun har blivit hord i frågan och har enligt
yttrande 2014-12-05 erinringar mot sökt åtgärd.
Fastigheten är obebyggd, men kan enligt gällande detaljplan bebyggas med bostäder, de
aktuella träden är placerade på mark som endast undantagsvis får bebyggas med mindre
uthus och sophus.

Fastighetens areal är 4412 m2.
På ansökan står Emniaus 65 och Tälje 3:81, rätt fastighet är Emmaus 61, vilket har
meddelats sökanden.
Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap plan- och bygglagen far trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges for 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]

Utdragsbestyrkarsde
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2015-02-05

Dur 2014-1793

Fogdö 9:17 - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå startbesked för nybyggnad av komplement byggnad inom fastigheten Fogdö
9:17
Motivering
Ansökan gäller anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad med. stöd av 9 kap 4 a §
plan- och bygglagen. Då sökt byggnad överskrider den tillåtna byggytan. på 25 m 2 finns
inte förutsättning för att ge startbesked.
Ändras byggytan till 25 m2 eller ansökan till att gälla bygglov kan Bygg- och
miljökontoret tillstyrka ansökan.
Nu sökt åtgärd bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i 9 kap 4 a § planoch bygglagen.
tag rum
9 kap 4 a §}plan- och bygglagen.
Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-01-19
Anmälan

Ärendet
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten Fogdö 9; 17.
Bakgrund
Ansökan gäller anmälan om nybyggnad av komp lemen tbyggnad Enligt inskickade
ritningar kommer en befintlig fnggebod att byggas till, den sammanlagda byggytan blir
ca 28 m2

Utd rag sbestyrkande
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Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och omfattas delvis av strandskydd.
Sökt åtgärd placeras utanför strandskyddat om råde. Fastigheten är bebyggd med ett
fritidhus, en komplementbyggnad och den friggebod som är tänkt att byggas till.
Bygg- och miljökontoret har 2014-08-25 skickat en begäran om komplettering gällande
att ritningarna ska vara måttsatta där sökanden också har upplysts om att byggytan
överskrider den tillåtna och uppmanas att revidera ritningarna. 2014-09-12 inkom nya
ritningar där byggytan fortfarande överskrider den tillåtna byggytan på 25 m2. 2014-1104 skickade Bygg- och miljökontoret ytterligare ett brev där sökanden upplystes om att
Bygg- och miljökontoret kommer att föreslå Bygg- och miljönämnden ett avslag,
Sökanden har därefter inte inkommit med någon skrivelse eller reviderade ritningar.
Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 4 a § trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett eneller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en
komplementbyggnad,
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna
paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,
3. har en taknoekshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
Det krävs inte heller bygglov for att ändra en komplementbyggnad till ett sådant
komplementbostadshus som avses i första stycket,
En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4.5 meter,
om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt
än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturforvaltare medger det.

Utdragsbestyrkand e
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Gräsken 1:21 * bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
samt installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
I . Avslå bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Föreslagen komplementbyggnad placeras i sin helhet på så kallad, prickad mark som inte
får bebyggas.
Komplementbyggnaden byggs även ihop med en föreslagen Attefalls byggnad som är
redovisad som strandhus på situationsplanen. Dessa är sammansatta på ett sådant sätt att
de utgör en helhet och räknas därför som en byggnad.
Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan avvikelse som avses i 9 kap 31 b§ plan- och
bygglagen (FBI,).
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte.
Lagrum
9 kap 3 1 b § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01 -16

Utdragsbestyrkarade
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Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Gräsken 1:21.
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan, Den prickade marken sträcker sig 20 meter från
vattnet upp på fastigheten.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och flera uthus.
Fastighetens areal är 4175 ra2.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2014-11-27 revidera sin ansökan. Sökanden har
valt att få ansökan prövad a.v Bygg- och miljönämnden som en avvikelse som strider
mott gällande detaljplan.
Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges lör en. åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfre.
Öm 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]
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
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 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]
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Sökanden lämnade in skriftligt medgivande från berörd granne som är ägare till
fastigheten Gräsken 1:164.
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RÅDMANBY 17:1 - bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad (flyttning och ombyggnad) av komplementbyggnad
och brygga
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken samt
2. Avslå bygglov för nybyggnad (flyttning och ombyggnad) av en komplementbyggnad
och en brygga inom fastigheten Rådmanby 17:1.

Motivering
Fastigheten Rådmanby 17:1 utgör en mindre ö (Kobussen) som saknar fast förbindelse med
fastlandet.
Fastigheten är bland annat bebyggd med ett fritidshus, två komplementbyggnader och en
brygganläggning som bildar en väl sammanhållen enhet i väst-nord väst lig riktning från
mitten av ön. Denna bebyggelse ligger mom den tomtplatsavgränsning som fastställdes i
Bygg- och miljönämndens beslut 2010-06-14, dnr LOV 09-1760, och som är det område på
ön som upplevs som den privata tomtplatsen.
Nu sökt åtgärd avser en, enligt sökanden, befintlig komplementbyggnad nordöst om öns
mitt som ska flyttas ca 32 m till en ny plats på öns östra sida. En ytterligare brygga som
enligt flygfotografier ligger på öns södra sida ska enligt ansökan renoveras och åtemppforas
ca 40 m österut där den ska byggas samman med den nu sökta komplementbyggnaden. Då
sökta åtgärder innebär flyttning och nyuppforande på cn ny plats inom fastigheten prövas
åtgärderna som nybyggnation på den nya platsen.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i. normalfallet har företräde framfor andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktiv itet (prop.
2008/09:119, sid. 53). M e bara betydelsen av strand skyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
Den nu sökta placeringen är lokaliserad utanför den tomtpiatsavgränsning som fastställdes
2010-06-14 och ca 68 m från befintlig huvudbyggnad (fritidshuset) inom fastigheten.

Utdragsbe styrkande
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Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandslcyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökta åtgärder.
Tillkomsten av en komplementbyggnad och brygga på sökt plats skulle ge ett privatiserande
intryck vilket skulle ha en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och. från
vatten. Den privata hemfridszonen inom fastigheten bedöms utökas av sökta åtgärder på
bekostnad av ett område som upplevs som tillgängligt för allmänheten. Det allmänna
bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Fastighetens behov av båtplats bedöms även redan vara uppfyllt av den befintliga bryggan
på fastighetens nordvästra sida.
Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna intressen som ska beaktas
enligt 2 kap plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap, 8 kap samt 9 kap 31 och 31 a § § plan - och bygglagen.
1-4 kap samt 7 kap 13-15,18 b och 18 c §§ miljöbalken.

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-10-20 med tillägg 2015-01-16
ArbetsuMcottets protokoll 2014-11-06 § 173

Upplysningar
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 .
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov for nybyggnad (flyttning och ombyggnad)
av en komplementbyggnad och en brygga inom fastigheten Rådmanby 17; 1,
Bakgrund
Fastigheten Rådmanby 17:1 utgör en mindre ö (Kobussen),
Fastigheten är avstyckad 1943-10-25,
Fastighetens totala areal är ca 15 100 kvm, varav landareal är ca 5 200 kvm,
Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus, komplementbyggnader och bryggor,
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan,
Hela fastigheten omfattas av 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,
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresseområde för
samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12),
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan for skärgår den antagen 2005-08-29,
Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller sfrandskydd 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 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, grävningsarbeteo eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4, åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren for djur- oeh växtarter,
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger,
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Enligt 7 kap 18c § miljöballcen 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,
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 amiat 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 § miljöballcen får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvi sning till beskaffenhet, läge och behov. Vid
planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap 18 §§ miljöballcen tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöballcen 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 § miljöballcen skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöballcen 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.
För området gäller särskilda hushållningsbestammelser 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 1oateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
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Kommunicering
Sökande har 16 december 2014 inkommit med skrivelse som svar på negativ
kommunicering. Sökande vill ha en omprövning av ärendet utifrån att nämnd brygga är
placerad på södra sidan av ön och den ska inte flyttas till östra eller sydöstra sidan.
Bryggan ska vara kvar där den är oeh den ska renoveras. På bryggan, vill. de ställa den
omnämnda komplementbyggnaden som idag står mitt på ön.
Bygg- och miljökontoret anser att inskickade uppgifter inte ändrar utfallet på ärendet
och att ärendet inte behöver omprövas. Den placering som ansökan rör sig om är inte
belägen inom ianspråktagenmark i den mening som avses i miljöbalken 7 kap IS c § 1.
Bygg- och miljökontoret vidhåller tidigare ställningstagande.
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Rödlöga 1:12 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus
Best ut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1, Avslå förhandsbesked och erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§
miljöbalken för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1; 12.

Motivering
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
inom fastigheten Rödlöga 1:12 (skifte 1) på Ön Rödlöga i ytterskärgården.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus och tillhörande komp]ementbyggnadex, platsen
för tänkt fritidhus är obebyggd och ailemansrättsligt tillgänglig, Skäl för att få uppföra
ytterligare ett fritidshus inom fastigheten bedöms inte finnas.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda mtressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
restrikiivitet (piop, 2008/09; 1.19, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse,
En åtgärd inom strand skyddat område är förbjuden inte bara om den hmdrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt faidas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten frän att beträda ett sådant område, Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken,
Förutsättningarna får att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område, Platsen för tänkt fritidshus är en
idag tillgänglig passage mellan några bebyggda och ianspråktagna fastigheter, Bebyggelse
på platsen skulle medföra att passagen riskerar' att blockeras för allmänheten. Annan
placering av fritidshuset inom fastigheten bedöms också fa negativ påverkan på
strandskyddet då skäl for att få uppföra ytterligare ett fritidshus inom fastigheten inte
bedöms fmnas,
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Sökt fritidshus bedöms påverka de många riksintressena på platsen negativt,
Strandskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte,
Då några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens inte
bedöms föreligga för sökt åtgärd bedöms ansökan därmed inte vara förenlig med
de allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen,
Bygg- och miljökontoret bedömer att ett besök på platsen inte är nödvändigt får
bedömningen a.v ärendet,
Lagrum
2 och 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen,
7 kap 13-15 och 18 b, c och 26 §§, Miljöbalken,
Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskri velse 2015-01-16

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens får nybyggnad av fritidshus
inom fastigheten Rödlöga 1:1.2 (skifte 1),
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan, Fastighetens areal är 20,4 ha och
består a.v 14 skiften på både ön Rödlöga och andra öar i närheten,
Aktuellt skifte 1 är beläget på ön Rödlöga och är bebyggt med fritidshus och tillhörande
komplementbyggnader, sökt plats är obebyggd och bedöms vara allemansrättsligt
tillgänglig,
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 2005-0829,
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen inom:
-riksintresseområde for 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)
Ansökan gällde också en komplementbyggnad, den delen har dragits tillbaka av
sökanden och kommer att sökas för separat.
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 för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Inom ett sfrandskyddat 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 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,
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.
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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.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning til! beskaffenhet och
föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked
ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas,
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
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.
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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Upplunda 6:1 - strandskydd och bygglov för nybyggnad av
plank samt två portar
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ imljöhalken for nybyggnad
av plank och två portar samt
2. Avslå bygglov för nybyggnad av plank och två portar,

Motivering
Fastigheten Upplunda 6:1 ligger utmed Vätövägen i direkt anslutning till.
Lundaströmmen. Hastighetsbegränsning utmed fastigheten Upplunda 6:1 är 50 lon/h
oeh övergår till 70 lan/m vid fastighetens sydvästra höm. Befintlig huvudbyggnad ligger
mdragen 50 m från vägen. En del. av föreslagen plank skulle placeras vid
Limdasti ömm ens norra strand.
Några av miljöbalkens 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,
I miijöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfället tycks ha begränsat värde 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 oeh insjöar som stora orörda områden
bevaras.
Det aktuella området där det avsedda planket ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgängliga. Planket kommer genom sin användning 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.
Större delen av fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det
rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandemtress et får anses
överväga det enskilda expl oater mgsintres set,
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Den sökta åtgärden strider mot översiktsplanen,
Lagrum
2 kap plan- och bygglagen
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-13

Ärendet
Ansökan avser strand skyddsdispens och bygglov for nybyggnad av plank och två
portar,

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan,
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett flerbostadshus,
Fastighetens areal är 10370 m2,
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15
§§ miljöbalken, Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet
att medge undantag från forbuden om särskilda skäl föreligger,
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan finns det inom fastigheten Upplunda 6:1
nyckelbiotoper vid fastigheters västra gräns samt 12 övriga område med höga
naturvärde,

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftat' till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
ailemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur
och växtlivet på. land och i vatten,
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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,
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 sttandskyddslagstiftmngen (prop, 2008/09; 119, sid, 104)
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande,
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får sttandskyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften,

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Ti afikverket har enligt yttrande TRV 2014/81710 av den 29 oktober 2014 erinringar mot
sökt bebyggelse då möjlighet att ställa en bil på infarten mellan port och körbana under
den tid som portarna öppnas och stängs saknas samt att siktsträckan på platsen ar inte
tillräcklig,
Sökande har efter kommuniceringen reviderat underlaget och flyttat portar ytterligare två
meter in på fastigheten utan att ändra placering av plank,
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Bygg- och miljökontoret anser att problematiken med siktsträckan kvarstår.
Bygg- och miljökontoret har inte hört vare sig berörda grannar eller övriga sakägare.
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VÄSTER EDSVIK 2:19 * bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av båthus/förrad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken samt
2. Avslå bygglov for nybyggnad av båthus/forråd inom fastigheten Väster Edsvik 2:19
Motivering
Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för ett båthus/förråd. Platsen där sökt båt
hus/förråd ar tänkt att uppföras är idag tillgänglig för allmänheten.
Tillkomsten av ett båthus/fönåd på sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket
skulle ha en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten.
Strandskyddet ar 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 restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag ntan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden ar av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, ntan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område an den yta som byggnaden upptar på marken.
Sökt båthus/förråd skulle ha en privatiserande effekt på bekostnad av ett område som är till
gängligt för allmänheten.
Sökanden har i en skrivelse daterad 2014-09-19 hänvisat till miljöbalkens skäl 1 och 3 för
en dispens. Dessa skäl bedöms mte föreligga, for sökt åtgärd då platsen för sökt båthus/
förråd är obebyggd och inte ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften samt att ett båthus/förråd inte heller är en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet då sökt åtgärd avser en byggnad och inte en anläggning.
Sökanden önskar också en inspektion av platsen. Någon besiktning av platsen bedöms inte
krävas då åtgärden bedöms vara förbjuden enligt miljöbalken och en dispens inte bedöms
kunna tillstyrkas på platsen.
Utdragsbestyrkande
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Några av miljöbalkens nämnda skäl for att medge strandskydd sdispens bedöms därmed inte
föreligga för sökt åtgärd, Ansökan bedöms i och med detta inte vara. förenlig med de all
männa intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen,
Lagrum
2 kap, plan- och bygglagen,
4 kap, 7 kap 13-15,18b och 26 §§, miljöbalken,

Undertag för beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2014-10-15
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-06
Upplysningar
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, f
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer, Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet, Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med,

Ärendet
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus/förråd inom
fastigheten Väster Edsvik 2 1 9 (tidigare Västra Edsvik 2; 19),
Bakgrund
Fastigheten ingåi i område som saknar detaljplan och är bebyggd med bostadshus med till
hörande stall och Övriga, komplementbyggnader belägna ca 250 meter från vattnet, aktuell
plats för sökt åtgärd ligger vid vattnet och är obebyggd, Fastigheten har en landareal på 3,78
ha,
Fastigheten omfattas delvis av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken
Sökt åtgärd är placerad inom strandskyddat område, Bygg- och miljönämnden har enligt 7
kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från förbuden om särskilda skäl före
ligger, Några av de särskilda skälen bedöms inte föreligga för sökt åtgärd,

Utdragsbestyikande
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Väster Edsvik 2:19 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12),
Sökande har 2014-09-08 fatt information om att Bygg- och miljökontoret inte kan tillstyrka
ansökan och fått möjlighet att få sin ansökan prövad eller återkalla den, Då Bygg- och
miljökontoret bedömer att ansökan inte kan tillstyrkas har inga kompletterande ritningar
begärts in och sökanden har heller inte inkommit med några ytterligare ritningar, Sökanden
har i en skrivelse daterad 2014-09-19 önskat få ansökan prövad, Vad sökanden anger i
skrivelsen ändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande,
Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag,
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för all emans rättslig 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 skäl föreligger,
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens finn
strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser
1, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet
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 for 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,
Utdra gsbestyrkande
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Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften,
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§ miljö
balken 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,
Komrminfcering
Sökanden inkom 2014-12-19 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut, De ytterligare skäl enligt miljöbalken som sökanden anför bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd, Vad sökanden anför förändrar inte Bygg- och miljökontorets
ställningstagande, 20! 5-01 -13 besiktades fastigheten av Bygg- och miljökontoret.
Besiktningen styrker Bygg- och miljökontorets tidigare bedömning och ändrar inte Byggoch miljökontorets ställningstagande,

Bxn till

Utdragsbe sty.rkan.de
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ÅKERÖ 6:19 "förhandsbesked och strandskyddsdispensför
nybyggnad av ett fritidshus
Beslut
Bygg- ocli miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Ärendet skall behandlas med positiv inriktning, kompletterande ritningar ska
begäras in, berörda sakägare samt eventuella remiss-instans er skall horas,
Motivering
Huset placeras utanför strandskyddat område.
tagrum
2, 8 och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
7 kap 13-15 och 18 b och c och 26 §§

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-10-03 med tillägg 2015-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 166

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Åkerö 6:19 på
ön Ramsen. Sökt fritidshus är placerad inom strandskyddat område varför Bygg- och
miljökontoret även prövar frågan om strandskyddsdispens kan medges.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är helt obebyggd.
Fastighetens areal är 3A ha.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården, antagen 2005-08-29.
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'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 Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Åkerö 6:19 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

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 för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett straudskyddat område far enligt 7 kap 15 § miljöbalken mte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andia anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område dar 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
irån 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 satt 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,
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 steaaidskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.

Utdragsbe styrkande
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Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grand 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 hushåliningsbestämmelser 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.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på lilla ön Ramsen inom
fastigheten Åkerö 6:19.
Sökt fritidshus är tänkt att placeras inom strandskyddat område varför Bygg- och
miljönämnden även prövar om dispens från strandskyddet kan medges.
Ön Ramsen är en liten ö, obebyggd med undantag av tre bebyggda fastigheter på öns östra
sida. Nu sökt fritidshus är tänkt att placeras på den del av ön som är helt obebyggd och med
undantag av en bråkdel av fastigheten även omfattas av strandskyddat område.
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområde 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 påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

TJtdragsbestyrkande
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För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken och det ät1beläget
inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och
kulturvården som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exp io atermgsför etag och andra ingrepp i miljön,
Fastigheten Åkerö 6:19 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga
friluftslivet och för växt- och djurliv. En exploatering inom fastigheten kommer få stor
påverkan på naturmiljön och ta tidigare orörd mark i anspråk.
Byggnation på platsen bedöms påverka riksintressena på platsen negativt.
Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploatermgsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl for att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt bebyggelse. 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 restriktivitet (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.
En åtgärd inom strandskvddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle lia fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av sökt fritidshus på
bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten.
Strandskyddsdispensen och förhandsbeskedet bedöms inte vara förenligt med
strandskyddets syfte.
Sökt fritidshus är placerad på obebyggd fastighet och inom strandskyddat område.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 och 8 kap plan- och
bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat stads- eller
landskapsbilden/natur- och kulturvärdena på platsen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas.
Bygg- och miljönämnden anser att samma bedömning gäller även om sökt fritidshus
placeras inom den lilla del av fasti geten som inte omfattas a.v strandskyddsområde.
Ut dragsbe styrkande
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Kommurticering
Sökande har 2014-12-09 inkommit med en skrivelse och önskar få ärendet prövat med
en ny placering av sökt fritidshus. Enligt sökandes skrivelse och den nya kartbilden ska
fritidshuset nu i sin helhet placeras inom den del på ca 420 kvm av ön som är belägen
utanför strandskyddat område.
Ett fritidshus genererar en större privatiserande effekt en endast den yta fritidshuset
upptar på marken. Den hemfridzon och tomtplats som skapas kring ett fritidshus
bedöms påverka det strandskyddade området negativt och avhålla allmänheten från att
vistas på mark som tidigare varit tillgänglig,
Fastigheten Åkerö 6:19 bedöms tillsammans med arman obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det
rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. En exploatering inom fastigheten kommer
få stor påverkan på naturmiljön och ta tidigare orörd mark i anspråk.
Byggnation på platsen bedöms påverka riksintressena på platsen negativt.
Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Bygg- och miljökontoret anser att samma bedömning gäller oavsett om sökt fritidshus
placeras inom den lilla del av fastigeten som inte omfattas av strandskyddsområde som
innanför strandskyddsområdet, Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande
enligt tidigare förslag.

Utdragsbestyrkaade

