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Alby soldattorp 1:2 - bygglov för ändrad användning av
enbostadshus med gårdshus till HVB verksamhet
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja bygglov för ändrad användning från enbostadshus med gårdshus till hem för
vård och boende (HVB-verksamhet) inom fastigheten Alby Soldattorp 1:2
2. Tekniskt samråd erfordras,
3. En kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd,
4. Färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställandeskydd?
samt
5. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markrad on.
Motivering

Ansökan avser ändrad användning av befintliga byggnader från enbostadshus med gårdshus
till hem för vård och boende. Hemmet är tänkt att ta emot flyktingar: ensamkommande
flyktingbarn eller mor med barn.
Bedömning görs att lokaliseringen lämpar sig väl för hem för vård och boende. Liknande
verksamhet har funnits i området tidigare. Då det rör sig om boende av barn och ungdomar
som inte har kända problem bedöms vårdboendet inte skilja sig nämnvärt från vanligt
boende.
Fastigheten är placerad i en liten hy på landet med närheten till natur men även till väg och
busshållplats med bussförbindelse till Rimbo och Rånäs,
Enligt planritning i ärendet kommer befintliga lokaler att användas för det nya ändamålet
utan några större ombyggnationer,
Befintliga lokaler uppfyller inte dagens krav på handikappanpassning och tillgänglighet.
Bedömning görs att kravet på ti 1lgänglighetsanpassning kan undantas med hänvisning till
BBR 1:233 med hänsyn tillbyggnadernas förutsättningar och att det skull krävas stora
ombyggnationer för att byggnaden skulle bli tillgänglig.
Då det endast rör sig om en ändring från boende till vårdboende och inga yttre ombyggnader
kommer att ske bedöms riksintressena på platsen inte påverkas.
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Nu sökt bygglov bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen samt anses förenlig med byggnader och bygganders placering enligt 2 och 8 kap
plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av
bebyggelse.
Övriga förutsättningar

Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt lokal är lämplig för angiven livsmedelshantering
under förutsättning att:
- Ytskikten bör vara utförda i lätt rengörbart material. I hygienutrymmen och kök ska alla
ytor (golv, vaggar och tak) vara lätt rengörbara.
- Avfallshantering ska ske på sådant sätt att olägenhet inte uppstår. För frågor gällande
sophämtning kontaktas Rcnhållningsavdelningen.
- Ventilation ska vara dimensionerad så att en tillfredsställande luftkvalitet kan hållas i
lokalen. Observera att det enligt Miljöbalken ställs krav på att matos eller annan lukt ej
orsakar olägenhet för omkringliggande fastigheter eller grannar.
- Separat toalett för personal som hanterar livsmedel ska finnas. Denna får inte vara direkt
förbunden med utrymmen där livsmedel hanteras. Kunder får inte använda
personaltoaletten. Observera att det enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:889) ställs krav på kundtoalett i lokalen.
- Anordning för hygienisk handtvätt med varmt och kallt rinnande vatten ska finnas i
lokalen och inom bekvämt avstånd från beredningsytor. Anordning för handtvätt ska vara
skild från utrustning för sköljning av livsmedel.
- Anläggningen ska vara utformad på ett sådant satt att skadedjurstillträdc förhindras.
- Tillräcklig och ändamålsenlig belysning ska finnas.
- Lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas ska vara utformade och planerade
på ett sådant sätt att de skyddar mot kontarmncring.
- Om anläggningen har enskilt dricksvatten/vatten från egen brunn och försörjer fler än
motsvarande tre privathushål 1/15 pe, eller att verksamheten innebär ett större uttag av
dricksvatten, ska en provpumpning genomföras. Kontakta Bygg- och miljökontorets miljöoch hälsoskyddsenhet för vägledning.
Med ledning av sökandens VA-rcdovisning och tillhörande inspektioner har Bygg- och
miljökontoret bedömt att befintlig enskild avloppslösning för fastigheten Alby Soldattorp
1:2 kan användas för HVB-verksamhet under följande förutsättningar:
- Enskild avloppsanläggning, gemensam med Alby Soldattorp 1:1, är dimensionerad för
totalt max 15 personer (p) med avseende på de två slamavskiljama som har våtvolym på
vardera 3000 liter. Ett enskilt hushåll på 5 p kräver en slamavskiljare på minst 2000 liter
vilket används som en schablon vid beräkningar. En slamavskiljare på 3000 liter är
följaktligen dimensionerad för 7,5 p.
U tdrags be sty rkan de

/ \

NORRTAL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(7)

Datum

2015-03-05

Dnr 2014-1046

Övriga förutsättningar forts.

- Den ena slamavskilj aren tar emot avloppsvatten från Alby Soldattorp 1:1 (dvs 5 p) samt ca
1/4 av planerad HVB-verksamhet Slamavskiljaren är placerad på fastigheten Alby
Soldattorp 1:1.
- Den andra slamavskiljaren tar emot avloppsvatten från 3/4 av planerad HVB-verksamhct
och en lägenhet på fastigheten Alby Soldattorp 1:2. Lägenheten bebos idag av en person
men man får räkna med att lägenheten kommer att kunna bebos av 2 p.
- Avloppsutsläppet från HVB-verksamheten får omfattas av max. 8 personer med boende
och personal inräknat (8 + 2 + 5 = 15 p). Den del av HVB-bostäderna som är kopplad till
slamavskiljare på Alby Soldattorp 1:1 får bebos av max 2,5 p. Se bifogad karta.
- Villkoren ovan ställs utifrån det befintliga gemensamma enskilda avloppets utformning
och dimensionering. En överbelastning innebär att avloppets renings funktion nedsätts eller
förstörs samt att det då kan finnas risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.
- Om verksamheten planeras att bli större än 8 personer (boende och personal) ska en
ansökan och utredning av ny avloppsanläggning eller ändring av befintlig
avloppsanläggning göras till Bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt lokal är lämplig för angiven verksamhet ur
hälsoskyddssynpunkt med följande förutsättningar och villkor:
- Ventilationen är dimensionerad så att en tillfredsställande luftkvalitet kan hållas i
lokalerna.
- OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska regelbundet utföras som en del av
verksamhetens egenkontroll samt skötsel och rengöring av ventilationssystemen. Resultat
från utförd OVK ska finnas i verksamheten och ska kunna uppvisas om tillsynsmyndighet
så kräver.
- Tre sovrum i huvudbyggnaden saknar ventilation. Ventilation med godtagbar luftväxling
ska anordnas i dessa tre sovrum innan verksamheten startar. Verksamhetsutövaren
kontaktar Bygg- och miljönämnden när detta är gjort.
- Ytskikten (golv, väggar och tak) är utförda i lätt rengörbart material för att möjliggöra
rationell städning. I hygienutrymmen och kök är materialet lätt rengörbart.
- Ett skriftligt upprättat egenkontrollprogram för verksamheten ska finnas och ska kunna
uppvisas om tillsynsmyndighet så kräver.
- Avfallshanteringen ska lösas på sådant sätt att olägenhet inte uppstår.
- Städutrymme med utslagsvask och plats för städmaterial bör anordnas.
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Lagrum

2, 8 och 9 kap 31a plan- och bygglagen,
3-4 kap miljöbal ken

Upplysningar

Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet
vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av
beslutet och under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar
själv för att kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft
innan några åtgärder på böljas.
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
påböijade, såsom till exempel grundläggning med gjntning av en platta.
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag:
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och
din kontroll ansvarige till ett tekniskt samråds möte. Innan mötet ska du ha lämnat in
ditt förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontroll an svar ige har tagit fram.
Om projektet bedöms kunna uppfylla lagens lerav får du efter det tekniska samrådet ett
Startbesked
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked.
Vid en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en
byggs anktionsavgift
Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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 la ut en bygg sanktions av gift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
När ansökan avser flera åtgärder och endas någon eller några av dem är slutförda,
kan ett tillfälligt (interimistiskt) slutbesked beviljas. De åtgärder som det
tillfälliga slutbeskedet avser kan då tas i bruk i väntan på att samtliga åtgärder i
meddelat bygglov slutförs, och att nämnden slutligt kan pröva frågan om
slut besked.
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Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov, kräver dessa oftast att cn ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
Faktura skickas ut i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överkiaga 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 cn fullmakt i original skickas med.
Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-02

Ärendet

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från enbostadshus med gårdshus till hem för
vård och boende (HVB-verksamhet) inom fastigheten Alby Soldattorp 1:2

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten ar ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus, ett gårdshus och en
friggebod. Fastighetens areai är 2 576 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alby Soldattorp 1:2 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alby Soldattorp 1:2 belägen inom
riksintresscområdc för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alby Soldattorp 1:2 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).

Utdrag sb e styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOIX
Datum

6(7)

2015-03-05

Dnr 2014-1046

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-13 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser
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.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Alby Soldattorp 1:1, Fastema-Alby 1.14,
1:15, 1:27, 1:28, 1:30, 1:32, 1:33, l:9,Uggelnäs 1:10, 1:11, 1:23, 1:26, 1:8 och 1.9 är
berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Fastema-Alby 1:27, Uggelnäs 1:8 och 1:11 har enligt yttranden inga
erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Uggelnäs 1:10, 1:11 och 1:26 har inte kommit in med några
yttranden.
Ägare till fastigheterna Alby Soldattorp 1:1, Fastema-Alby 1:9, 1:33, 1:15, 1:14, 1:28, 1:30,
1:32, 1:33 och Uggelnäs 1:9 har enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Fastema-Alby 1:33, 1:15, 1:30, 1:32, 1:33 och Uggelnäs 1:9 har inte
närmare angivit varför de är negativa.
Ägare till Alby Soldattorp 1:1 kom först in med ett positivt yttrade då det trodde att det
rörde sig om mor-dotter placering. De ställer sig nu negativa då det kan röra sig om upp till
nio placeringar.
Ägare till Fasterna-Alby 1:14 har enligt yttrande erinringar då han anser att det får negativ
inverkan på byn då byn är tättbebyggd och det finns unga familjer med små barn vars
säkerhet kan äventyras.
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Ägare till fastigheterna Fasterna-Alby 1:9 är negativ då de har dåliga erfarenheter av andra
boendeformer som funnits i trakten i närheten av deras boende.
Ägare till Fasterna-Alby 1:28 har många invändningar mot sökt bygglov. De anser att
tomten är liten. Vill inte få dit personer med psykiska problem eller missbrukare. De anser
att det redan finns tillräckligt med vårdhem i omgivningen. De påpekar att företaget redan är
i gång och gör reklam för sitt boende. De anser att värdet på deras hus kan komma att sjunka,
då de har fri utsikt över varandras tomter. De anser att vägen som kommer att användas är
deras väg, inte sökandes.
De är oroliga för att deras privatliv kommer att störas av trafik till och från fastigheten. De
är oroliga för att vattnet inte kommer att räcka. Dc är oroliga för att deras hästar som går i
hagar mitt emot infarten kan göra hästarna nervösa. De har inte fått någon information om
sökande är utbildad eller inte och de hoppas på att det kommer vara bemannat 24 timmar
om dygnet.
Sökande svarar att de tänker ta emot flyktingbarn och mor med barn, alltså inte personer
med psykiska problem eller missbrukare. Sökande menar på att i bästa fall kommer det nya
elever till grundskolan i Rånäs som är återkommande nedläggningshotad. Sökande menar
att givetvis är företaget redan igång. De har marknadsföring för att sondera terrängen för
behovet. Han menar på att visst ser man in i varandras trädgårdar men om man har problem
med detta får man flytta längre ut i skogen. De menar även på att de har servitut att använda
tillfartsvägen utan begränsning. Vad det gäller vatten så menar de på att den har varit hårt
belastad tidigare utan att få problem. Dc säger att brunnen ger 6000 l/tim. De bemöter
frågan med att hästarna om de verkligen ska ha rätt att ha hästar där då han bor där med sina
minderåriga bam. När det gäller bemanning så hänvisar han till att det är en annan
myndighet som sköter tillståndet för verksamheten.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att dc frågor som fastighet sägarna/gr armarna
ovan tar upp>i mycket liten utsträckning är frågor som regleras i bygglovet. Endast frågor
som direkt berör bygglovet är firågor som Bygg- och miljönämnden kan ställa krav på. Alla
frågor som berör själva verksamheten regleras av annan myndighet och är fristående från
bygglovet. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att byggnader och tomt lämpar sig väl
för HVB-verkasamhet.

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Bergshamra 2:25 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus och garage
Beslut

Bygg- ocb miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked for nybyggnad av ett enbostadshus och garage inom fastigheten
Bergshamra 2:25.

Motivering

Vid en besiktning på fastigheten 2015-01-21 framkom att tomtplatsen är mycket smal.
Tomten ligger inklämd mellan cn liten väg och en kraftig sluttning. Vilket gör att den
byggbara delen på fastigheten redan är förutbestämd. Avståndet mellan väg och berg är
endast mellan 10 och 13 meter. Med ett avstånd till fastighetsgräns på 4 meter innebär detta
en byggbar zon på ca 2-5 meter.
Att placera en byggnad vid foten av en brant bedöms också vara olämplig då vattentrycket
på tomten riskerar att bli stor.
Ansökan avstyrks med stöd av S kap 9 § plan- och bygglagen då sökt förhandsbesked
innebär tillskapande av en fastighet som med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga
förutsättningar inte kan anses vara varaktigt lämpad för sitt ändamål.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen
om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat markområdets
beskaffenhet.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.
Fastigheten ligger dessutom inom ett område som omfattas av strandskydd och förbnd enligt
7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Denna fråga behandlas i ett separat ärende. Särskilda skäl att
bevilja strandskydds dispens bedöms inte föreligga.
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Lagrum

2 kap 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4, 7 kap 13-15 §§ miljöbalken

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-01-29

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage inom
fastigheten Bcrgshamra 2:25.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader.
Fastighetens areal är 3 730 m2.
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 Bergshamra 2:25 belägen inom
riksintrcsscområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Tillämplig lagstiftning

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 exp 1oaterings åtgärd er.
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Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. 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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Bergshamra 2:25 - strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus
Seslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1.Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Bergshamra 2:25.

Reservation

Ingmar Wallcn (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bifallsyrlcande.
Motivering

Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd.
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
restrikti vitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strand skydds områden
idag utan även hur dessa kan 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 dar den annars skulle ha 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 om ett enbostadshus skulle
uppföras på platsen på bekostnad av det område som idag är tillgängligt för allmänheten.
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Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-01-21 inom fastigheten
Bergshamra 2:25 framkom att sökt plats ar val avskild topografiskt av Övrig bebyggelse
på tomten. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadhus med komplementbyggnader. Sökt
plats är obebyggd. Befintligt bostadshus är placerad på en höjd med en kraftig sluttning
ned till sökt tomtplats. Befintligt hus är, trots det korta avståndet, knappt synligt från sökt
plats.
Hemffidszonen från befintligt bostadshus bedöms därmed inte sträcka sig in över sökt
tomtplats. Sökt tomtplats bedöms idag vara allemansrättsligt tillgängligt.
En strandskyddsdispens bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.

Lagrum

7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken.

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-01-29

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten
Bergshamra 2:25.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader.
Fastighetens areal är 3 730 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 förbuden om särskilda skäl föreligger.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Bergshamra 2:25 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (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 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 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- 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 vägjärnväg, bebyggelse, verksamhet eller amian 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.
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Dagens sammanträde
Yrkande

Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan med hänvisning till att den allemansrättsliga tillgängligheten redan är
utsläckt och tomten är ianspråktagen. Hela fastigheten utgör hemfridszon. Fastigheten
saknar därför betydelse för strandskyddets syfte.
Ordförande Margaretha Lundgren (S) yrkar
- avslag i enlighet med Bygg- och miljökontorets bedömning.
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt
avslagsyrkandct.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut.
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Björhövda 2:4, 1:3, 2:2 - förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked for nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten Björhövda
2:4.
Motivering

Enligt Plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet for bebyggelse och
reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan om det råder ett stort
exploateringstryck på platsen och/ellcr om byggnationen är att anse som ny sammanhållen
bebyggelse.
I närområdet har ett flertal nya fastigheter blivit beviljade på senare år. Sökande för detta
förhandsbesked har inkommit med ett flertal ansökningar. 2012-08-15 beviljades lov för 4
stycken enbostadshns. 2012-01-30 beviljades lov för ytterligare 4 enbostadshus och 201403-28 beviljades lov för 3 stycken enbostadshus.
När ytterligare en ansökan om 4 stycken fritidshus eller enbostadshus inkom tog Bygg- och
miljönämnden 2013-09-18 beslutet att säga nej till dessa med hänvisning till att
exploatering stryck et på platsen bedömdes så hög att marken borde planläggas innan
ytterligare bostadsbebyggelse skulle vara möjlig. Detta med anledning av det stora antalet
redan beviljade bostadshus i området.
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
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Med hänsyn till omfattningen av befintlig och sökt bebyggelse finns ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor liksom vattenoch avloppsanläggning mm. Då sökande återigen inkommit med en ny ansökan om
förhandsbesked tyder detta på att efterfrågan på nya tomter är fortsatt hög. Det bedöms
därför finnas ett fortsatt stort exploateringstryck på platsen och att sökt byggnation är att
anse som ny sammanhållande bebyggelse.
Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt 4
kap 2 § plan- och bygglagen.
Fastigheterna Björhövda 2:4, 1:3 och 2:2 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark
utgöra ett sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för
det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses
överväga det enskilda exploateringsintresset. Sökt byggnation bedöms riskera att påverka
riksintresset på platsen negativt.
Nu sökt förhandsbesked för fyra nya enbostadshus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen.
Lagrum

2 kap, 4 kap 2 §, 9 kap 31 § plan- och bygglagen,
3-4 kap miljöbalken.
Underlag för beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-13

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för fyra enbostadshus inom fastigheten Björhövda 2:4, 1:3
och 2:2.
Bakgrund

Fastighetema ingår i område som salenar detaljplan.
Sökt plats är obebyggd.
U tdragsbe styrkant! e
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Fastigheterna omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatserna är belägna utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna belägen inom riksintresseområde
för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).
Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. cn bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder
stor efterfrågan på området för bebyggande.
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 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 miljon.
U tdrag sbc sty rka nite

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au§ 31

SAMMAN TRÄD ESPROTOKOLL
Datum

2015-03-05

Dnr 2015-237

Fritidsbebyggelse far komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Blidö 1:752 - bygglov för nybyggnad av bullerplank
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för nybyggnad av bullerplank inom fastigheten Blidö 1;752
Motivering

2014-03-31 beviljade Bygg- och miljönämnden nybyggnad av ett plank inom aktuell
fastighet. Beslutet omfattade även att utstaknmg krävdes för sökt åtgärd Trafikverket
hördes i handläggningen och hade inga erinringar mot sökt plank.
Sökande byggde ett plank på platsen utan att först anmäla om utstakning. Planket
byggdes inte efter meddelat bygglov vare sig gällande placering eller utformning,
2014-08-13 upprättades en anmälan om olaga uppfört plank inom fastigheten.
Sökande har nu getts möjlighet att inkomma med bygglovsansökan och fa den prövad
då en rättelse kan vara att lämna in en ansökan om lov i efterhand för det olovligt
utförda för att se om ansökan kan beviljas.
Planket har besiktats i omgångar. 140910 och 141029 gjordes inmätning av plankets
placerings höjd och längd av kommunens mät- och kartenhet. Det kunde då konstateras
att planket inte var byggt efter meddelat bygglov vare sig gällande placering eller
utformning.
Då sökt plank är placerat på mark som enligt detaljplanen inte far bebyggas har byggoch miljökontoret hört berörda grannar för att pröva frågan som en mindre avvikelse
från detaljplanen. Ägare till fastigheten Blidö 1:596 har erinringar om sökt plank på
grund av den trafikfara som skapas av det skymmande planket.
Trafikverket har i remissvar daterat 2015-01-23 erinringar mot sökt plank. Trafikverkets
uppfattning är att föreslaget plank är mycket olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt och
driftsynpunkt. Trafikverket kommer att avstyrka en eventuell ansökan om tillstånd
enligt väglagen.
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Trafikverket uppfattning är att bygglov inte ska beviljas för denna ansökan.
Med hänvisning till Trafikverkets yttrande och att berörd granne har erinringar mot sökt
plank bedöms ansökan inte vara förenlig med kraven i 2 kap och 8 kap plan- och
bygglagen eller bestämmelserna i 9 kap 31 b§.
Lagrum

2 och 8, 9 kap 31 b § plan- och bygglagen
Underlag för beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-16

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bullerplank inom fastigheten Blidö 1:752. Planket
är redan byggt.
Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger område för bostads och handelsändamål.
Sökt plank är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en byggnad som tidigare varit butik men
numer avser bostad/lokal.
Fastighetens areal är 663 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Blidö 1:752 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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 förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen
är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
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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 fastighets bildningslägen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner 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 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av cn 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
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Blidö 1:262, 1:383 och 1:596 är
berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheten Blidö 1:596 har erinringar mot sökt plank pga. trafiksäkerheten.
Ägare till fastigheterna Blidö 1:262 och 1:383 har inte inkommit med några yttranden.
I remissvar daterad 2015-01-23 Irån Trafik verk et bedömer Trafikverket sökt plank som
olämpligt trafiksäkerhetssynpunkt och driftsynpunkt och yrkar på att bygglov inte ska
beviljas för sökt plank.
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Degarö 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av tre enbo stadshus inom fastigheten Degarö 1:1,
1:2, 1:3, 1:4.
Motivering

Placeringen av sökt Förhandsbesked är på en bit upphöjd naturmark som ger intryck av att
vara en åkerholme. Åtgärden kommer att medföra att nästan hela naturmarken blir tomtmark
och kommer att ändra intrycket av naturmark en som en åkerholme i naturlandskapet. På
platsen för sökt förhandsbesked finns idag ett mindre fritidhus som vid en första anblick inte
syns. Sökt plats bedöms tillsammans med annan obebyggd mark runtomkring, som till stora
delar består av åkermark, utgöra ett sammanhängande kulturlandskap som är
allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och
djurliv. En ytterligare exploatering på platsen an det befintliga fritidshuset bedöms inte
lämplig. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exp loaterings intre sset.
Sökt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbo stadshus ar placerade inom kulturmiljön
Malsta. Nybyggnation i området ska prövas ytterst restriktivt för att inte riskera att skada
riksintresset på platsen. De sökta enbostadshusen placeras inte i anslutning till befintlig
bebyggelse och utgör därmed inte cn naturlig komplettering av bebyggelse om rådena.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen
om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat kulturvärdena på
platsen.
Förutsättningarna för att medge förhandsbesked enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen
saknas således,
Det sökta förhandsbeskedet strider mot riktlinjerna i översiktsplanen.
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1 området som sträcker sig från Lommaren i söder upp till Haggård i norr finns nästan inga
bebyggda fastigheter. Området liknar ett stråk som är ca 1 km bredd och 4 lon lång och
följer Malstaån. Den sökta exploateringen skulle innebära att små öde öar skapas i det långa,
obebyggda stråket som upptar en yta på ca 400 ha.
Aktuell plats ligger inom men i utkanten av riksintresseområdet. Länsstyrelsen har i tidigare
beslut bedömt att även vid åtgärder inom områden som gränsar till riksintressen måste
hänsyn tas till den påverkan som kan bli följden av ett beslut.
Lagrum

2 kap plan- och bygglagen.
3 kap 6 § miljöbalkcn.
Underlag till beslut

Ansökan
Tjänstesloivelse 2015-02-12

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Degarö
1: 1.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt plats är bebyggd med ett fritidhus på ca 37 m2, bygglov från -66 och tillbyggnad från 67.
Fastighetens areal finns inte redovisad i taxeringen men är enligt uppgifter i tidigare
förhandsbesked 375.8 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresseområde för
kulturmiljön Malsta (se kapitel 12) och ligger strax utanför landskapsbildskyddet för Malsta
kyrka.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatserna ar belägna utanför strandskyddat område.
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2015-02-12 utförde Bygg- och miljökontoret en besiktning på platsen. Befintligt fritidshus
syns inte från vägen vid en första anblick och det fanns ingen ordentlig infart till huset. Tre
ny bostadshus på platsen skulle ge ett annat intryck än det ensliga fritidhus som står där
idag. Platsen för sökt förhandsbesked är belägen vid Malstarakan på en bit upphöjd
naturmark bestående av tät barr- och lövskog som ger intrycket av att vara en åkerholmc
omgiven av öppen åkermark runtomkring. Naturmarken är inte skyddad som en biotop
enligt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, då den är ca 0,2 ha för stor,
men är en del av naturlandskapet och kulturmiljön. Bakom sökt område går den gamla
banvallen.
Sökanden har fått möjlighet att yttra sig och har önskat få ärendet prövat i nämnden.
Sökanden har också hänvisat till tidigare beviljade förhandsbesked på platsen, varav senaste
beviljat 2009-07-17.
Vid den första ansökan 2006, föreslog Bygg- och miljökontoret (då Stadsarkitektkontoret)
Bygg- och miljönämnden först ett avslag med hänvisning till kulturmiljön m.m. Bygg- och
miljönämnden valde att bevilja förhandsbeskedet.
Efter att det senaste förhandsbeskedet på platsen beviljats 2009 har en kulturmiljöutredning
gjorts av delar av riksintresset för kulturmiljön Malsta.
Då förhandsbesked inte bedöms kunna tillstyrkas har en utredning gällande vatten- och
avlopp inte gjorts.
Tillämplig lagstiftning

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.
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utfoimas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som ger en god
helhetsverkan.
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Edeby 19:42 - bygglov för nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad samt installation eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
L Åtgärden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen,
2. Bevilja bygglov for nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation
eldstad,
3. Tekniskt samråd erfordras,
4. En kontroll ans vari g krävs för sökt åtgärd,
5. Färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställandeskydd,
6. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Tillåten byggnadshöjd för kompiementbyggnad på 2,5 m överskrids men 0,2 m.
Komplcmcntbyggnad har byggnadsarea på 42,6 kvm i stället för 40 kvm. Både
huvudbyggnad och komplementbyggnad ligger ca 10 % på mark som ej får bebyggas.
Nu sökt bygglov bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och
bygglagen då den sökta åtgärden utgör en liten avvikelse.
Nu sökt bygglov anses förenligt med leraven 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.
Övriga förutsättningar

Med ledning av befintligt tillstånd, diarienummer 2008-000523 och 2008-000524, för wc till
sluten tank och bad-, disk- och tvättavlopp på fastigheten Edeby 19:42, bedöms
avloppsfrågan vara tillfredsställande löst. Dricks vattenför söij ningen är ordnad via egen
borrad brunn,
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Lagrum

9 kap 31 b § plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-024)2
Upplysningar

Detta beslut upphör att gälla om befintligt komplement byggnad inte rivs inom två år och
beviljat bygglov för fritidshus och komplementbyggnad samt installation eldstad.
mte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga
kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom exempel grundläggning med gjutning av platta/plint.
Som kontrollansvarig for sökt åtgärd godtas byggherrens förslag:
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före
instaliationen och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt oeh av myndigheterna
godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras i största möjliga utsträckning.
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och din
kontrollansvarige till ett tekniskt samråd smöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag
till kontrollplan, som du med hjälp av din kontroll ansvarige har tagit fram. Om projektet
bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.
Anmälan om utstakning ska göras till Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet, tel
0176-712 54. Detta ska göras MINST 10 dagar före byggstart.
Ansökan/anmälan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och
miljönämnden i god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd för
avloppsanläggning krävs).
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en bygg sanktio nsavgi ft.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att cn ny
bygg!ovsprövning görs. I dessa fall ska cn ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påböijas.
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 bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt
installation eldstad.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av fristående byggnader för
bostadsändamål, upp till cn våning. Byggnadsarea är 100 kvm respektive 40 kvm.
Byggnadshöjd är 3,6 m respektiver 2,5 m.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Tillåten byggnadshöjd för komplementbyggnad på 2,5 m överskrids men 0,2 m.
Komplementbyggnad har byggnadsarea på 42,6 kvm i stället för 40 kvm. Både
huvudbyggnad och komplementbyggnad ligger ca 10 % på mark som ej får bebyggas.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en komplementbyggnad.
Fastighetens areal är 1925 m2.
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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 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 detaljplaner 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 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
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.
Enligt 9 kap 31 b, c § 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 förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Rivningsförbindclsc gällande befintlig komplementbyggnad, underskriven av lagfaren ägare
har inkommit den 28 oktober 2014.
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Edeby 19:1, 19:36. 19:37, 19:38, 19:43,
19:44 och 19:46 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Edeby 19:37 och 19:46 samt två delägare till fastigheten Edeby
19:38 har enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.
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Ägare till fastigheten Edeby 19:44 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Edeby 19:1, 19:36 och 19:43 samt två delägare till fastigheten
Edeby 19:38 har inte kommit in med några yttranden.
Fastighetsägaren som har erinringar mot sökt bebyggelse huvudsakligen anmärker på
utformning av sökta byggnader.
Bygg- och miljökontoret har berett möjlighet för sökande att komma in med synpunkter på
inkomna grannyttranden.
Sökande har lämnat in en skrivelse.
Bygg- och miljökontoret kan konstatera att området kring fastigheten Edeby 19:42 ligger
inom ett detaljplanerat område. Gällande detaljplan föreskriver mte några särskilda krav vad
beträffar anpassning till befintlig bebyggelse. Fastigheten ligger inte heller inom något
särskilt intresse för kulturmiljö. Utöver det efter genomgång av beviljade bygglov på
kringliggande fastigheter kan det konstateras att bebyggelsen är ganska varierande vad
beträffar volymer och utseende.
Avvikelser som handlar om placering på mark som inte får bebyggas samt höjd på
komplementbyggnad kan anses som små avvikelser. Som förmildrande omständigheter kan
det åberopas fastighetens triangelform som försvårar placering av byggnader som i detta fall
placeras så nära som möjligt nordvästra gränser för att möjliggöra bra anslutning till vägen
och bättre nyttjande av fastigheten.

Exp till

Post och Inrikes Tidning
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Finsta 1:87 - byggJov för ändrad användning från enbostadshus till
flerbostadshus (tre lägenheter)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus.

Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Sökt åtgärd innebar en ändrad användning från enbostadshus till tlerbostadshus (tre
lägenheter). Gäilande detaljplan för fastigheten medger bostäder där huvudbyggnaden far
vara 160, max en våning och vind får inredas. I detta fall tolkas bestämmelserna som att
detaljplanen medger en- och tvåbostadshus.
Avvikelserna bedöms inte utgöra en sädana mindre avvikelser som avses i 9 kap. 31 b §
plan- och bygglagen (PBL)
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte.

Lagrum

9 kap. 31 b § plan- och byggiagen.
Underlag till beslut
Ansökan

Tjänsteskrivelse 2015-02-17

Ärendet

Ansökan avser bygglov för ändrad användning från enbostadshus ti Ii flerbostadshus (tre
lägenheter) inom fastigheten Finsta 1:87.
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Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostad där huvudbyggnaden vara max 160
m2byggnaden får uppföras i en våning med inredd vind.
Fastighetens areal är 1 012 nr.
Fastigheten ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus.
Bygglov for enbostadshuset beviljades 2008-02-22. Något slutbevis för det byggda
enbostadshuset har inte utfärdats. De handlingar som enligt kontrollplanen skulle ha
lämnats in inför utfärdande av slutbevis har inte inkommit.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2015-01-31 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att få ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden i befintligt skick.

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 for 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 11970:988).
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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Grisslehamn 19:11 - bygglov för nybyggnad av garage
beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för nybyggnad av ett garage inom fastigheten Grisslehamn 19:11.
Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseenden:
Föreslagen placering är 6 meter från den östra tomtgränsen. Enligt gällande detaljplan
sträcker sig den prickade marken, som inte får bebyggas, 12 meter från den östra
tomtgränsen in på fastigheten.
Uthus får enligt gällande detaljplan ha en byggnads yta som inte överskrider 30 m2, Det
inskickade förslaget har en byggnadsyta på 44,5 m2. Föreslagen byggyta avviker från
detaljplanens bestämmelse med 14,5 m2.
Detaljplanen medger endast ett uthus på fastigheten. Idag fins två uthus på fastigheten som
tillsammans har en byggnad sarea på 127 m3
Avvikelserna bedöms inte utgöra en sådana mindre avvikelser som avses i 9 kap. 31 b §
plan- ocb bygglagen (PBL)
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte.
Lagrum

9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-01-07
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Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Grisslehamn 19:11.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan. Den prickade marken som inte far bebyggas sträcker sig
12 meter från den östra tomtgränsen. Byggnadsytan på uthus får inte överskrida 30 m2. Ett
hus medges på fastigheten. 7/8 av tomtarealen skall lämnas obebyggd och minsta
tomtstorlek är 1500 m2.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus på 89 m2 och två uthus, ett på
112m2 och ett på 15 nr.
Fastighetens areal ar 5 332 m2.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2015-01-02 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att få ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden som en avvikelse som strider mot
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 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]
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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
L [2011:335]

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Sökanden har själv inkommit med skriftliga medgivanden från berörda grannar,
fastigheterna Grisslehamn 19:5, 19:13, 19:44, GA:2, 19:14, 19:39 samt 19:10.
Sökanden bör inkomma med medgivande från Norrtälje kommun som äger fastigheten 19:1.
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HaNsta 18:1 - rivningslov för rivning av tre enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar förestå
1. Avslå rivningslov för rivning av tre enbostadshus inom fastigheten Hallsta 18:1
Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Enbostadshusen, de så kallade rödvilloma, utgör ett riksintresse för kulturmiljön. Dessa
får därför inte rivas förrän fabriks utbyggnaden kräver det. Det har inte framkommit att
det pågår någon utbyggnad av fabriken.
Nu sölri rivningslov för rivning av tre enbostadshus bedöms därför inte vara förenligt med
bestämmeiserna i 9 kap 34 § plan- och bygglagen.
Lagrum

9 kap 34 § Plan- och bygglagen.

Underlag för beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-17

Ärendet

Ansökan avser rivningslov för rivning av tre enbostadshus inom fastigheten Hallsta 18: L

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger rivning av enbostadshusen när detta krävs
med anledning av fabriks utbyggnaden.
Fastighetens areal är 25 ha.
Fastigheten är bebyggd med ett flertal bostadshus samt komplcmcntbyggnader.
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Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 10 § plan- och bygglagen krävs det rivningslov lor att riva en byggnad eller en
del av en byggnad,
1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen,
och
2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att
ett rivningslov krävs.
Enligt 9 kap 34 § plan- och bygglagen ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en
byggnad eller byggnadsdel som inte,
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdebestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde.
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Harka 2:25 - föreläggande att ansöka om lov
Beslut

Bygg- och mf1......
1
11 sutskott beslutar föreslå
och
ägare till fastigheten Harka 2:25 och
1. Föreläggal
byggnadsverket, att snarast, dock senast inom 2 månader från delgivningen av detta
beslut, inkomma med en ansökan om bygglov for den stödmur som uppförts längs
fastighetsgränsen till Harka 2:6 och den väg som löper längs Harka 2:25 södra
fastighetsgräns enligt bifogad situationsplan.

Motivering

Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014 02-07 konstaterades att en
stödmur med införlivad trappa har uppförts inom fastigheten Harka 2:25.
ägare av fastigheten bar vid ett besök på bygg- och
miljökontoret informerats om att den uppförda muren är en bygglovplikt ig åtgärd enligt 9
kap 2 § plan- och bygglagen.
2014- 04-09 inkom ägare till fastigheten Harka 2:25 med cn ansökan om bygglov i efterhand
avseende den aktuella stödmuren, Då byggnadsverket dels är piacerat närmare än 4,5 meter
från tomtgränsen till Harka 2:6 och dels till viss del uppfort på Harka 2:6 gavs
fastighetsägarna till Harka 2:6 möjlighet att yttra sig över bygglovansökan. Båda
fastighetsägarna inkom med svar att de var negativa till ansökan. Sökandena
kommunicerades att deras hyggl ovan sökan avseende muren skulle komma att avstyrkas ti b
bygg- och miljönämnden då det stred mot detaljplanens bestämmelser och inte godkänts av
berörda fastighetsägare avseende den del av byggnadsverket som var placerat på Harka 2:6.
Med anledning av detta återkallade sökanden sin ansökan om bygglov, och ärendet avskrevs
därmed 2014-09-29.
2015- 01-01 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft som innebär utökade möjligheter
att bevilja bygglov inom detaljplanerat område for åtgärder som strider mot
planbestämmelserna. Enligt 9 kap 31 c § plan- och bygglagen kan bygglov ges for en åtgärd
som avviker mot detaljplanen om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. I förarbetena till planocb bygglagen, Prop 2013/14:126 sid 181-184 framgår att för att åtgärden ska kunna sägas
tillgodose ett gemensamt behov ska det vara väsentligt för flera människor att den kommer
till stånd.
Ut dr agsbe styrkande

I ^ t ^ l NORRTÄLJE
KOMMUN

rJLj

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(4)

20J 5-03-05

Dur 2013-2281

Att behovet ska vara angeläget har i forarbetena förklarats med att genomförandet av
åtgärden ska medföra väsentliga fördelar för dem som får nytta av åtgärden. Med stöd av
detta resonemang bedöms det som sannolikt att lov kan beviljas i efterhand för åtminstone
delar av den aktuella stödmuren med hänsyn till betydelsen av en fungerande väg i området
samt antalet fastigheter som nyttjar vägen.
ägare av fastigheten Harka 2:25, föreläggs med stöd
av 11 kap 17 § plan- och bygglagen att senast inom 2 månader från delgivningen av detta
beslut inkomma med en ny bygglovsansökan, för att prövning av ärendet enligt de nya
reglerna i plan- och bygglagen.
Lagrum

9 kap 2 §, 11 kap 17 och 27 §plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Underlag till beslut

Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-02-12

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via en skriftlig anmälan inkommen 2013-11-08 fatt kännedom
om att bygglovpliktiga åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Harka 2:25.
Anmälan avsåg stödmur med införlivad trappa och markbrunn. Bygg- och miljökontoret
konstaterade att av de anmälda åtgärderna är endast stödmuren en bygglovpliktig åtgärd.

Bakgrund

Fastigheten Harka 2:25 är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus i fastighetens
södra del knappt 5 meter från fastighetsgränsen. Terrängen i området är kuperad och vägen
som löper längs med fastighetens södra gräns är belägen ca 0,5 meter högre än marknivån
inom fastigheten Harka 2:25 varför fastighetsägarna har sett ett behov av att uppföra en
stödmur för att bibehålla vägens funktionalitet samt genom en markbrunn i vägen
åstadkomma en fungerande dränering genom att leda bort vattenmassorna som naturligt leds
ned mot Harka 2:25 och Harka 2:31 på grund av sluttningen i området. Den aktuella vägen
löper genom området möijaren i Harka. Den försörjer 14 fastigheter med tillfart längre in i
området och är den enda vägen som leder till dessa fastigheter.
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Den uppförda stödmuren har bedömts utgöra en bygglovpliktig åtgärd. Den. markbrunn som
anmälts som olaga uppförd utgör inte en bygglovpliktig åtgärd.
Fastighetens areal är 2525 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Ägare till fastigheten Harka
i skrivelse
daterad 2013-12-19 beretts möjlighet att inkomma med cn förklaring till utförd åtgärd.
|och
inkom med en skrivelse 2014-02-07 gm sitt ombud
|samt med en ansökan om lov i efterhand 2014-04-09 avseende bygglov för
stödmur, som sedermera återkallades.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 2 § plan- oeh bygglagen krävs det lov för:
1. nybyggnad,
2. tdIbyggnad-, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än
det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre
utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
Om cn åtgärd som kräver bygglov, rivnings]ov eller marldov har vidtagits utan lov ska
Bygg- och miljönämnden ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom cn
viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden enligt 11 kap 17 §
plan- och bygglagen.
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.
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Om lov ges i efterhand till åtgärden får Bygg- och miljönämnden bestämma om skyldighet
att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen.
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Kolsvik 2:82 - strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalkcn för nybyggnad av
brygga inom fastigheten Kolsvik 2:82

Motivering

Tomten är redan ianspråktagen och den allemansrätt sliga tillgängligheten utsläckt
Hemfridszonen skall omfatta hela fastigheten efter principen att alla skall ha rätt till lika
hemfridszon oavsett om man ligger inom eller utom strandskyddat område. Platsen har
redan tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Lagrum

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

Meddelad strandskyddsdispens kan Överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för överprövning,
tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft innan
några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen kontakta Länsstyrelsen, eller
att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av tast igh etsbetec knin gen, cirka en månad
efter att detta beslut togs.
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 dispens be slutet
vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböljade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Faktura skickas i separat försändelse
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Du kan begära att beslutet överprövas

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

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-16

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av längsgående brygga 9 x 3,5 meter
förankrad med plintar i berget inom fastigheten Kolsvik 2:82.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus och komplementbyggnad. Inom fastigheten finns
det även två murade uteplatser.
Fastighetens areal är 3 086 m2.
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 Kolsvik 2:82 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.
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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 tor 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 far 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 cn 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.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en Iängsgående brygga om 9 x 3,5
förankrad med plintar i berget.
Syftet med bryggan är enligt sökande att kunna använda fastigheten från sjösidan med båt.
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Enligt sökande har platsen för nu sökt bryggdäck använts för fast förtöjning av båtar under
mer än 100 år. Båtförtöjning har fortsatt mot resterna av cn gammal brygga ända till för
några år sedan då sista järn stenarna hamrades ner. För att nu sökt brygga ska kunna ses som
en ersättningsbrygga ska den tidigare bryggan nyligen ha avlägsnats från platsen, vilket inte
har framkommit att så är fallet i ansökan.
Fastigheten är belägen på Yxlan, som har bilfärjeförbindelse med fastlandet. Fastigheten
kannas av bi k
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskydd sdispens bedöms med
ovanstående information inte föreligga för sökt åtgärd.
Tillkomsten av en brygga på sökt plats skulle ge ett pri vads eran de intryck vilket skulle ha
en avhållande effekt på besökande allmänhet från land och vatten.
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 restrikti vite t (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.
Strandskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften.
Dagens sammanträde
Yrkande

Gunnar Kjclldahl (C) yrkar
- bifall till ansökan med hänvisning till att tomten redan är ianspråktagen
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i bi fall syrkande t.

Exp till
Länsstyrelsen
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Lögla 1:25 - bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus och installation av eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
L Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och bygglov för
nybyggnad av ett fritidshus och installation av eldstad mom fastigheten Lögla 1:25,
Motivering

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens lör nybyggnad av fritidshus och
installation av eldstad inom fastigheten Lögla 1:25.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus och tillhörande uthus, platsen för tänkt fritidhus är
obebyggd och allem ans rätts ligt tillgänglig. Skäl för att fa uppföra ytterligare ett fritidshus
inom fastigheten bedöms inte finnas.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en allt för stor påverkan i strand skyddat område. Bygg- och miljökontoret besi letade
fastigheten 2014-12-02. Sökt plats för fritidhuset är beläget på en upphöjd stenhäll bakom
ett befintligt uthus. Intrycket är att ett nytt fritidshus tar i anspråk mark som upplevs ligga
utanför hemfrids zonen och bedöms tillgängligt för allmänheten. Hemffidszonen bedöms
sluta bakom uthuset på befintligt fritidshus östra sida. Vid sidan av aktuell plats inom
fastigheten finns en liten sänka/passage som idag är tillgänglig för allmänheten och ger
dessa en möjlighet att få tillgång till stranden. Då tänkt fritidhus placeras bredvid sänkan
bedöms allmänhetens tillträde ner till stranden påverkas negativt. Då placeringen är upphöjd
kommer huset att synas lång väg och den avhållande effekten av byggnaden kommer att
sträcka sig över ett större 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 kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
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En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område. Den avhållande effekten sträcker sig
ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Strandskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte.
Då några av miljöbalkens nämnda skäl for 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.
Lagrum

2 kap, plan- och bygglagen.
4 kap, 7 kap 13-15, 18b och 26 §§, miljöbalken

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskri velse 2015-02-10

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och
installation av eldstad inom fastigheten Lögla 1:25.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten landareal är 4200 m2 och den är bebyggd med ett fritidshus och tillhörande
uthus, sökt plats är obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresseområde för
samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
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Sökanden har 2014-12-04 fått möjlighet att ange om de vill få ansökan prövad av Bygg- och
miljönämnden eller återkalla den och har 2015-01-15 inkommit med en skrivelse om att de
vill få ansökan prövad. Övriga synpunkter ändrar inte Bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
Vid en besiktning utförd av Bygg- och miljökontoret 2014-12-02 framkom att tänkt plats för
nybyggnad av fritidshuset är på en upphöjd stenhäll bredvid/bakom ett befintligt uthus.
Intrycket är att ett nytt fritidshus tar i anspråk mark som upplevs ligga utanför befintligt
fritidshus hemfridszon. Hemfridszonen bedöms sluta bakom uthuset på befintligt fritidshus
östra sida. Vid sidan av aktuell plats inom fastigheten finns cn liten sänka/passage som idag
är tillgänglig för allmänheten och ger dessa en möjlighet att gå ner till stranden. Då tänkt
fritidhus placeras bredvid sänkan bedöms allmänhetens tillträde ner till stranden påverkas
negativt. Då placeringen är upphöjd kommer huset att synas lång väg.
Ansökan är inte komplett gällande ritningar och uppgift om ccrtificrad kontrollansvarig,
men då bygglov inte kan tillstyrkas har dessa handlingar inte begärts in.
Frågan om vatten- och avlopp har inte tagits upp då bygglov inte kan tillstyrkas med
hänvisning till att dispens från strandskyddet inte bedöms kunna beviljas.
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 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
aimars 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 far man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
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 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.
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Oxhalsö 2:791 - bygglov för tillbyggnad av fritidshus och
installation av eldstad samt nybyggnad av plank (dammskydd)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus och installation av en eldstad inom
fastigheten Oxhalsö 2:79b
2. Avslå nybyggnad av ett plank (dammskydd) inom fastigheten Oxhalsö 2:791.

Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Föreslagen tillbyggnad av fritidshus avviker från gällande detaljplan avseende den totalt
tillåtna byggnadsarean på 80 kvm som överskrids med 8 kvm.
Föreslaget plank ligger inom punktprickad mark som inte får bebyggas.
Det finns inte några vältrafikerade vägar som skulle motivera behovet av ett plank på sökt
fastighet. Föreslaget plank överensstämmer inte med byggnadstraditionen i Oxhalsö då
uterummet och insynen i trädgårdarna skulle försvåras, dessutom skulle ett plank misspryda
samt skapa prejudiceratidc effekt.
Avvikelserna bedöms inte vara förenliga med bestämmelserna i 9 kap. 31 b § plan- och
bygglagen.
Lagrum

9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.
Underlag till beslut

Ärendet
Tjänst eskri velse 2015-02-16
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Ärendet

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus och installation av en eldstad samt
nybyggnad av ett plank (dammskydd) inom fastigheten Oxhalsö 2:791.
Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan. Huvudbyggnad får inte vara större än 80 kvm. Delar av
fastigheten omfattas av så kallad punktprickad mark som inte får bebyggas.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus på 48 kvm samt tillhörande
komplementbyggnader.
Fastighetens areal är 4 550 kvm.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2014-12-18 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att inte ändra sin ansökan.
Enligt berörda grannars yttranden är en del av tillbyggnaden (apparatrum ca 5,5 kvm) och
planket (dammskydd) redan uppförda.
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 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 detaljplaner 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 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
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
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Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § törsta stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Oxhalsö 2;65, 2:169 och 2:215 är
berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Oxhalsö 2:65, 2:169 och 2:215 har enligt yttranden erinringar mot
sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheten Oxhalsö 2:215 har enligt yttrande inget att erinra mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Oxhalsö 2:65 och 2:169 yttrar sig att planket (dammskydd) är
placerat inom fastigheten Oxhalsö 2:169 (samfälligheten s:76).
Övriga åsikter från ägaren till fastigheterna Oxhalsö 2:65 och 2:169 bedöms inte beröra
utgången om nu sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus och installation av eldstad samt
nybyggnad av plank (dammskydd). Nu sökt bygglov omfattar således inte vedskjul, bastu
eller pir- och brygganläggning.
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SIMPNÄS 1:98 - uttagande av byggsanktionsavgift avseende
oJovligt uppförd komplementbyggnad
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- ocli miljönämnden besluta
1. Påföra
ägare till fastigheten Simpnäs 1:98, en
byggsanktionsavgift om 6 493,50 kronor för påbörjandet av åtgärder som omfattar
nybyggnad av komplementbyggnad innan Bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut
om startbesked,
2. P å f ö r a ä g a r e till fastigheten Simpnäs 1:98, en byggsanktionsavgift om
6 493,50 kronor för påbörjandet av åtgärder som omfattar nybyggnad av
lcomplemcntbyggnad innan Bygg- och. miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked,
3. P å f ö r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ä g a r e till fastigheten Simpnäs 1:98, en
byggsanktionsavgift om 1 132 kronor för att ha tagit nybyggnad av komplementbyggnad
i bruk innan Bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om slutbesked samt
4. Påföra
ägare tiil fastigheten Simpnäs 1:98, en byggsanktionsavgift om
1 132 kronor för att ha tagit nybyggnad av komplementbyggnad i bruk innan Bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om slutbesked.
Motivering

Vid en utförd besiktning 2013-10-09 konstaterades att den friggebod som fanns på tomten
hade blivit tillbyggd.
Byggnadens sammanlagda byggnadsarea uppgick vid besiktningstillfället till 23,5 kvm.
Då byggnadsarean överstiger 15 kvm kan det inte betraktas som en friggebod eller som
tillbyggnad av friggebod utan byggnaden är att betrakta som nybyggnad av en
komplementbyggnad, vilken kräver lov.
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På grund av tidigare korrespondens med såväl fastighetsägarna som en granne finns det skäl
att tro att byggnaden uppfördes under juni-juli 2011.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgifl tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Åtgärden är utförd utan att ett beslut om startbesked och slutbesked blivit beviljad av Byggoch miljökontoret.
Då nybyggnad av komplementbyggnad 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.
Byggnaden hade vid besiktningstillfällct cn byggnadsarca om 23,5 kvm vilket ger en
sanktionsarea om 23,5 - 15 = 8,5 kvm.
Enligt 9 kap 6 § 2 plct plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften, för att trots
förbudet i 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd som kräver
lov (nybyggnad av komplementbyggnad) innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked,
0,25 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 byggsanktionsavgifl: 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 byggsanktionsavgifl: om:
(( 0,25 x 44 400) + (0,005 x 44 400 x 8,5)) = 12 987 kronor.
Enligt 9 kap 18 § 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 nybyggnad
av komplementbyggnad, 0,05 prisbasbclopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbclopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea
År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgifl om:
((0,05 x 44 400)■b (0,001 x 44 400 x 8,5)) - 2 264 kronor.
Lagrum

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
Tj änsteskri velse 2014-09-02 med tillägg 2015-01-29
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 151

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2011 -08-08 fått kännedom
om att byggnation kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Simpnäs 1:98.
Bakgrund

Bygg- och miljökontoret härvid ett besök inom fastigheten Simpnäs 1:98 2011-08-09
konstaterat att byggnation på fastigheten har skett. Vid detta besiktningstillfälle, som
utfördes tillsammans med fastighetsägarna, gjorde Bygg- och miljökontoret den felaktiga
bedömningen att byggandens area inte överskred 15 kvm, vilket är gränsen för en friggebod.
2013-10-09 utfördes en ny besiktning på fastigheten. Vid detta tillfälle mättes byggnaden in.
Den befintliga byggnadslcroppen uppmättes till 15 kvm och den tillbyggda delen uppmättes
till 8,5 kvm. Vilket ger en byggnad på sammanlagt 23,5 kvm.
Fastigheten Simpnäs 1:98 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och ett flertal
uthus.
Den nu anmälda åtgärden gäller en friggebod som byggts till. Byggnadens yta är utbyggd
till ca 23,5 kvm och därmed räknas hela byggnaden som nybyggnation.
Fastighetens areal är 3 560 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger att byggnadsarean för uthus inte får
överstiga 40 kvm
Tillämplig lagstiftning

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
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 (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
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Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
Överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
L 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 avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. 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 är avgiftsslcyldiga 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 byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch 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 prisbasbclopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningsplikti g åtgärd motsvarar bmtto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt anmälan enligt 6 kap, 5 § första stycket 2 eller 9 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea
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Enligt 9 kap 18 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,05
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av nybyggnadens
sanktionsarea,

Övriga upplysningar

En byggsanktionsavgift 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 byggsanktionsavgift 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

Fastighetsägarna inkom 2014-11 -27 med ett yttrande över arbetsutskottets förslag till beslut.
Vad sökande anför förändrar inte Bygg- och miljönämndens ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
arbetsutskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut att
påföra byggsanktionsavgift.
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Tulpansvampen 11,12 och 13 - förhandsbesked för nybyggnad av
flerbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1 Avslå förhandsbesked for nybyggnad av flerbostadshus.
Motivering

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Nu sökt förhandsbesked avser ett flerbostadshus som ligger mindre än 4,5 m från tomtgräns
samt har byggnadshöjd som är större än 6,5 m.
Inlämnad ansökan avser en byggnad som enligt plan- och bygglagen betraktas som
flerbostadshus. Utseendemässigt finns det inte någon större skillnad mellan det sökta huset
och liknande rad- och kedjehus.
Bygg- och miljökontoret anser att berörda fastigheter har en yta som gör att bestämmelse
om minsta tomtstorlek gällande radhus inte kan uppfyllas. För att uppnå 200 kvm enligt
gällande detaljplan skalle fastigheter bli S m breda något som inte anses vara lämpligt för
radhus. Möjligtvis skulle fastigheten kunna exploateras med kedjehus som kan ha lite större
bredd.
Vad beträffar placering och byggnadshöjd bedöms nu sökt förhandsbesked vara förenligt
med bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen då den sökta åtgärden utgör en
liten avvikelse.
Vad beträffar användningssätt bedöms nu sökt förhandsbesked inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.
Lagrum

9 kap 30 § plan- och bygglagen
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Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteslcrivclse 2015-02-04

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Bakgrund

Fastigheterna omfattas av detaljplan som medger uppförande av en/tvåbostadshus samt radoch kedjehus.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Nu sökt förhandsbesked avser ett flerbostadshus som ligger mindre än 4,5 m från tomtgräns
samt har byggnadshöjd som är större än 6,5 m.
Fastigheterna är obebyggd.
Fastigheternas areal är 740, 717 och 692 m2.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen far 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 förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
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),
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Ansökan2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner 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 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Tulpansvampen 2, Tälje 3:1, 3:179,
3:188, 3:192, 3:193, 3:194 och 3:326 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Tulpansvampen 2, Tälje 3:188och 3:326 hat enligt yttranden inga
erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheten Tälje 3:192 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Tälje 3:1, 3:179, 3:193 och 3:194 har inte kommit in med några
yttranden.
Gatu- och parkavdelningen har enligt yttrande KS 2014-2634 erinringar mot sökt
bebyggelse. I deras yttrande står det att ”Alla vägar i området är dimensionerade för
enbostadshus.” Bygg- och miljökontoret anser att remissvar är missvisande. Inom område
får rad- och kedjehus uppföras förutom på fastigheten Trattkantarellen 1 där flerbostadshus
får uppföras.
Bygg- och miljökontoret har berett möjlighet för sökande att inkomma med synpunkter på
inkomna grannyttrande.
Sökande har inkommit med reviderat underlag och begränsat ansökan till en byggnad som
berör fastigheterna Tulpansvampen 11,12 och 13.
Efter att sökande reviderat underlaget anses ägare till fastigheten Tälje 3:192 inte längre
vara berörd. Bygg- och miljökontoret kommer inte att bemöta synpunkter som lämnats in av
ägare till fastigheten Tälje 3:192.
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VAGNSUNDA 1:39 - strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus och omklassificering av befintligt fritidshus till
komplementbyggnad samt nybyggnad av ett attefallshus och en
friggebod
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
L Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av ett
fritidshus samt omklassificering av befintligt fritidshus till komplementbyggnad i
samband med detta,
2. Tomtplatsbestämningen för sökt fritidshus följer gällande fastighetsindelning. Hela
fastigheten får tas i anspråk som tomt,
3. Med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ miljöbalken medge undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken för nybyggnad av ett attefallshus och en friggebod med
hänvisning till dispensskäl nummer 1, platserna för sökta byggnader har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det salenar betydelse för strandskyddets syften,
4. Sökt attefallshus oeh friggebods utbredning på marken får användas för det avsedda
ändamålet som redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan (byggnader är
markerade som nummer 2 och 3 inom fastigheten Vagnsunda 1:39).
Beslut innebär endast strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus enligt punkt 1,
bygglov måste sökas i vanlig ordning.
Villkor

- Sökt attefallshus ska underordnas befintligt fritidshus formspråk med fönster- och
dörr sättning.
- Friggebodens södersida som vetter mot vattnet får förses med max två mindre fönster (om
ca 60 x 60 cm).
Motivering

SÖkt fritidshus
Markerat som nummer 1 på den situationsplan som bifogas i ärendet.
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Tomten är redan ianspråktagen och den al leman srättsliga tillgängligheten utsläckt,
Hemfridszonen skall omfatta hela fastigheten efterprincipen att alla skall ha rätt till lika
hemfridszon oavsett om man ligger inom eller utom strandskyddat område. Föreslagen
byggnation ligger inom hemfridszonen. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som
salenar betydelse för strandskyddets syfte.
Nu aktuell ansökan rör sig om ett nytt fritidshus ca 80 kvm samt omklassificering av
befintligt fritidshus till komplementbyggnad.
Sökt attcfallshus
Markerat som nummer 2 på den situationsplan som bifogas i ärendet.
Sökt attefallshus om ca 25 kvm ska placeras inom 10 meter från befintligt fritidshus och
därmed inom den hemfridszon som genereras av fritidshuset.
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till att
platsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens mojligheter att
nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Enligt 16 kap 2 § miljöbalkcn får dispens enligt balken förenas med villkor:
- Sökt attefallshus ska underordnas befintligt fritidshus formspråk med fönster- och
dörrsättning.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljöbal ken samt med
den för området gällande kommunala Översiktsplanen. Nu tänkt attefallshus förändrar inte
heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
Sökt attefallshus utbredning på marken får användas för det avsedda ändamålet som
redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan.
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f
§ miljöbalken.
Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till dc planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Befintligt fritidshus
är placerat ca 20 meter från strandsi inj en och därmed bedöms den fria passagen vara
utsläckt på platsen.
Sökt attefallshus bedöms inte påverka riksintressena då det placeras inom den etablerade
hemfridszonen.
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En anmälan enligt plan-och bygglagen ska lämnas in och startbesked måste utfärdas innan
byggstart av attcfallshus.
Sökt friggebod
Markerat som nummer 3 på den situationsplan som bifogas i ärendet.
Sökt friggebod om ca 15 kvm ska placeras vid strandskanten och ca 20 meter från
fritidshuset. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt friggebod placeras inom den
befintliga hemfridszonen.
För att inte byggnaden ska fa en avhållande effekt från sjösidan förenas dispensen enligt 16
kap 2 § miljöbalkcn med följande villkor:
- Friggebodens södersida som vetter mot vattnet får förses med max två mindre fönster (om
ca 60 x 60 cm).
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till att
platsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att
nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljÖbalken samt med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt friggebod förändrar inte
heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
Sökt friggebods utbredning på marken far användas för det avsedda ändamålet som
redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan.
Ett beslut om att upphäva eller gc dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 1Xf
§ miljöbalken.
Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Befintligt fritidshus
är placerat ca 20 meter från strandslinjen och därmed bedöms den fria passagen vara
utsläckt på platsen.
Sökt fritidshus bedöms inte påverka riksintressena då det placeras inom den etablerade
hemfridszonen.
Lagrum

7 kap miljöbalken 13-15 och 18 b, c och 26 §§
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Upplysningar

Meddelad strandskyddsdispcns kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för överprövning,
tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskydd sdispens vinner laga kraft innan
några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen kontakta Länsstyrelsen, eller
att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen, cirka en månad
efter att detta beslut togs.
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.
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.
Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2014-11-21 med tillägg 2015-02-02
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 182

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus ca 80 kvm samt ett
atte fall shus på 25 kvm och en friggebod på 15 kvm inom fastigheten Vagn sunda 1:39.
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Bakgrund

2006-01-26 Dnr 05-1803 beslutade byggnadsnämnden att avslå förhandsbesked och
strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt fritidshus inom fastigheten Vagnsunda 1:39.
Beslutet överklagades av sökande till Länsstyrelsen som i beslut 2006-06-28 avslår
överklagandet.
Placeringen på det då aktuella fritidshuset är inom samma område och där med jämförbart
med den nu inkomna ansökan.
Fastigheten är belägen på ön Stora Lambholmen som även inrymmer en till fastighet.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus.
Fastighetens areal är 2,8 ha.
Flcla ön Stora Lambholmen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap i 3-15 §§
miljobalken. 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 Vagnsunda 1:39 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12) samt inom område
med höga naturvärden klass 1, Norra Ljusterö - Yxlan - Blidö —Svartlöga - Rödlöga,
området representerar ett förhållandevis opåverkat parti av inner- och mellanskärgården.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för aliemansrättslig 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,
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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 for 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.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och omklassificering av
befintligt fritidshus till komplementbyggnad samt nybyggnad av ett attefållshus och en
friggebod.
Sökt fritidshus
Markerat som nummer 1 på den situationsplan som bifogas i ärendet.
År 2006 beslutade Byggnadsnämnden att avslå strandskyddsdispens och förhandsbesked för
uppförande av ett fritidshus som enligt kartor skulle placeras ungefär på samma plats som
nu sökt fritidshus.
Sökande överklagade beslutet till Länsstyrelsen som avslog överklagande och fastställde
Byggnadsnämndens beslut om vägrad strandskyddsdispens och negativt förhandsbesked.
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Nu aktuell ansökan rör sig om ett nytt fritidshus ca 80 kvm samt omklassificering av
befintligt fritidshus till komplementbyggnad.
Enligt det ortofoton Bygg- och miljökontoret har tillgång till samt enligt de fotografier
sökande har bifogat i ärendet, är platsen for nu tänkt fritidshus obebyggt samt skogsbeklädd.
Den privata zonen kring befintligt fritidshus bedöms vara ringa och ett nytt fritidshus på
platsen kommer att utöka hemfridszoncn mer än marginellt.
Tänkt plats för nu sökt fritidshus ingår i det stora området av ön som är obebyggt och
därmed i lagens mening allemansrättsligt tillgängligt.
I enlighet med det beslut som tidigare prövats på platsen bedöms åtgärden strida mot
strandskyddets syften, då en ny placering av ett nytt fritidshus försämrar förutsättningarna
för allmänhetens tillgång till strandområdet. Sökt åtgärd bedöms också påverka
riksintressena negativt.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt fritidshus.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Sökt attefallshus
Markerat som nummer 2 på den situationsplan som bifogas i ärendet.
Sökt attefallshus om ca 25 kvm ska placeras inom 10 meter från befintligt fritidshus och
därmed inom den hemfridszon som genereras av fritidshuset.
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till att
platsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att
nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Enligt 16 kap 2 § miljöbalken får dispens enligt balken förenas med villkor:
- Sökt attefallshus ska underordnas befintligt fritidshus formspråk med fönster- och
dörrsättning.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljöbalken samt med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt attefallshus förändrar inte
heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
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Sökt attefalIshus utbredning på marken lår användas for det avsedda ändamålet som
redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan.
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f
§ miljöbalken.
Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Befintligt fritidshus
är placerat ca 20 meter från strandslinjen och därmed bedöms den fria passagen vara
utsläckt på platsen.
Sökt attefallshus bedöms inte påverka riksintressena då det placeras inom den etablerade
hemfridszonen.
En anmälan enligt plan-och bygglagen ska lämnas in och startbesked måste utfärdas innan
byggstart av attefallshus.
Sökt friggebod
Markerat som nummer 3 på den situationsplan som bifogas i ärendet.
Sökt friggebod om ca 15 kvm ska placeras vid strandskanten och ca 20 meter från
fritidshuset. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt friggebod placeras inom den
befintliga hemfridszonen.
För att inte byggnaden ska få en avhållande effekt från sjösidan förenas dispensen enligt 16
kap 2 § miljöbalken med följande villkor:
- Friggebodcns södersida som vetter mot vattnet far förses med max två mindre fönster (om
ca 60 x 60 cm).
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till att
platsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att
nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljöbalken samt med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt friggebod förändrar inte
heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
Sökt friggebods utbredning på marken får användas för det avsedda ändamålet som
redovisas enligt en till ärendet hörande situationsplan.
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Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs for att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage for allmänheten och bevara goda livsvillkor for djur- och växtlivet enligt 7 kap 1Sf
§ miljöbalken.
Detta gäller mte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Befintligt fritidshus
är placerat ca 20 meter från strandslinjen och därmed bedöms den fria passagen vara
utsläckt på platsen.
Söld fritidshus bedöms inte påverka riksintressena då det placeras inom den etablerade
hemfrid szonen.
Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2014-12-11 § 182 föreslå avslag på ansökan.
Kommunicering

Sökande har 2015-01 -28 inkommit med cn skrivelse samt bilagor som svar på negativ
kommunicering.
Sökande önskar revidera placering för sökt fritidshus. Sökt fritidshus har flyttas närmare
befintligt fritidshus och placeras inom 20 meter från befintligt fritidshus, som ska omldassas
till komplementbyggnad.
Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande även för en ny placering av sökt
fritidshus.
Dagens sammanträde
Yrkande
In g m ar W allén (M ) yrkar

- Bifall till punkt nr 1 avseende nybyggnad av fritidshus och omklässiflcering av befintligt fritidshus
till komplementbyggnad
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i bifallsyrkandet.

Länsstyrelsen
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Yxlö 4:37, 4:38, 4:39 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus/fritidshus samt komplementbyggnader
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå:
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av ett enb ostad shu s/fr iti dshus samt
komplementbyggnad inom fastigheten Yxlö 4:37 och Yxlö 4:39,
2. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus/friddshus samt
komplementbyggnad inom fastigheten Yxlö 4:38.
3. Byggnader och tomtplatsen i sin helhet ska placeras utanför strandskyddat område inom
fastigheten Yxlö 4:39
Villkor:
- Byggnader och tomtplatsen ska i sin helhet placeras utanför strandskyddat område.
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till städs
el! er 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 ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
- Bygg- och miljökontorets villkor angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas.
Motivering

Nu sökt förhandsbesked för enbostadshus/fritidshus och därtill hörande
komplement byggnad på fastigheterna Yxlö 4:37 och4:39anses 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.
Enligt 2 kap 6 § och 8 kap 1 § plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska h.a en god form-, färg och materialverkan.
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som ger en god
helhetsverkan.
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Ansökan tillstyrks avseende Yxlö 4:37 och Yxlö 4:39 då sökt förhandsbesked för två tomter
i detta fall inte är betraktas som ny sammanhållen bebyggelse, utan en mindre komplettering
som inte behöver planläggas enligt 4 kap plan- och bygglagen då behov av att anlägga nya
vägar och gemensamt avlopp saknas. Sökt förhandsbesked lokaliseras i anslutning till
befintlig bebyggelse och utgör en naturlig komplettering av bebyggelscområdet. Den sökta
lokaliseringen bedöms inte heller försvåra en eventuell framtida planläggning.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalkcn.
Positivt förhandsbesked avseende två tomter bedöms överensstämma med Norrtälje
kommuns översiktsplan och bedöms inte heller påverka de riksintressen för natur- och
kulturmiljö som finns på platsen.
Ansökan avstyrks avseende Yxlö 4:38 med stöd av 2 kap plan- och bygglagen då mark ska
användas för de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till bl.a. beskaffenhet,
läge och behov. Yxlö 4:37 är belägen på en bergskam vilket innebär att platsen är väldigt
kuperad. Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och
bygglagen om lämplig placering av byggnader.
Att uppföra två stycken enbostadhu s/fritidshus i det nu aktuella området bedöms också vara
det maximala antalet nytillkommen bebyggelse som kan beviljas innan behovet av
planmässig samordning i området aktualiseras enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges utanför ett område med detaljplan
om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen och åtgärden
uppfyller de krav som följer av 2 kap plan- och bygglagen. Då förutsättningarna för att
medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas vid dessa givna förutsättningar
avstyrks ansökan om förhandsbesked avseende Yxlö 4:38.
Övriga förutsättningar

Med ledning av sökandens VA-redovisning och tillhörande inspektion har Bygg- och
miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få cn tillfredsställande
lösning för fastigheterna under förutsättning att:
- Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i
god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd till avloppsanläggning krävs).
- Avloppsanläggningen ska placeras i enlighet med det av sökande inlämnade förslaget
daterat 2014-07-08.
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- Farbar väg för slamtöm mngsfordon anordnas i enlighet med leraven från
renhål 1ningsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricksvattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Socialstyrelsens
allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten följas.
Lagrum

2, 4, 8 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
3 och 4 kap miljöbalken.

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-16

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 1 st enbostadshus/fritidshus samt
komplementbyggnad inom respektive fastighet Yxlö 4:37, Yxlö 4:38 och Yxlö 4:39.
Bakgrund

Fastigheterna ingår i ett område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheterna är avstyckade 1953 och obebyggda.
Fastigheternas areal är fördelade enligt följande:
Yxlö 4:37 är 5171 m2.
Yxlö 4:38 är 5168 m2.
Yxlö 4:39 är 4711 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Yxlö 4:37-4:39 belägna inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning

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.
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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. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
I 4 kap 2 § plan- och bygglagen anges att kommunen med en detaljplan ska pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse samt reglera bebyggelsemiljöns utformning
för
1. en ny sammanhållen bebyggels, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang,
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket är en byggnad
eller kräver bygglov enligt 9 kap plan- och bygglagen och byggnadsverket far betydande
inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Yxlö 4:35, 1:50, 13:1, 13:17 och 13:18
är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Yxlö 13:1, 13:17 och 13:18 har enligt yttranden inget att erinra mot
sökt bebyggelse.
Ägare till Yxlö 1:50 har avstått från att yttra sig med hänvisning till att ett ställningstagande
är beroende av hur tillfartsvägarna kommer att dras.
Ägare till Yxlö 13:17 har ställt sig positiva till ansökan och ställt följdfrågor som har
besvarats av bygg- och miljökontoret.
Ägare till Yxlö 13:18 har framfört önskemål om att vattenfrågan ska belysas extra noga.
Ägare till fastigheten Yxlö 4:35 har framfört synpunkter beträffande lämplig placering av
infarter till tomtema samt en uppmaning om att planering av avloppsrening sker i samråd
med fastighetsägarna av Yxlö 4:35.
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Sökanden har givits tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter i ärendet och har i en
skrivelse framfört att förslag till tillfart har presenterats men att slutlig placering får ske i
samråd med vägsamfälligheten och aktuell fastighetsägare samt att placeringen ska
tillgodose kommunens krav på exempelvis tillfartsväg för slamtömmngsfordon, Avseende
avloppsfrågan hänvisar sökanden till den entreprenör som utfört VA-utredningen samt
kommunens krav på anläggningen.
Bygg- och miljökontoret ska enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen i ett förhandsbesked
pröva om sökt bebyggelse kan tillåtas på platsen med hänsyn till bl.a. möjligheterna att
ordna till- och utfart från planerad bebyggelse. Hur fastigheterna ska utformas, och därmed
hur utfartsfrågan slutligen ska lösas avgörs vid en efterföljande lantmäteriförrattning. Byggoch miljökontoret har bedömt att förutsättningar finns för att ordna utfarter från Yxlö 4:37
och Yxlö 4:39 på ett sådant satt att olägenheter inte uppkommer för berörda fastighet.
Bygg- och miljökontoret har bedömt att anordnande av vatten och avlopp går att lösa
förutsatt vissa givna villkor.
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Ösbyholm 1:123 - förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar,
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten Ösbyholm
1:123.
2. Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som ar lämpligt med hänsyn till
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt
som ger en god helhetsverkan.
3. Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet.
4. Bygglov får sökas 1vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet varm laga kraft.
5. Hela tomtplatsen måste placeras utanför strandskyddat område.
6. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förckoms av mark radon.
7. Villkor nedan angående vatten- och avlopp ska följas.
Motivering

Prövning av markens lämplighet fiör bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning far betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Bedömning görs att sökt byggnation inte är att betrakta som ny sammanhållen bebyggelse.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 1-4 kap miljöbalken samt med den tor
området gällande kommunala översiktsplanen.
Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus bedöms vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
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Lagrum

2 kap, 4 kap 2 §, 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken

Upplysningar

Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet
vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del avbeslutet och under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar
själv för att kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft
innan några åtgärder påbörjas.
Var god bifoga kopia av detta beslut vid ansökan om bygglov.
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.
Underlag till beslut

Ansökningshandlingar
Tj än ste skrivelse 2014-10-02 med tillägg 2015-01-29
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 167
Remissyttranden

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus inom fastigheten
Ösbyholm 1:123.

U tdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(4)

Datum

2015-03-05

Dnr 2014-1601

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
På fastigheten, i nära anslutning till nu sökta tomter, har förhandsbesked och avstyckning
för sex nya tomter beviljats de senaste åren.
Sökt tomtplats är obebyggd.
Fastighetens areal är 32 ha.
Sökt tomtplatsen omfattas inte av några begränsningar i Översiktsplanen för Norrtälje
kommun.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder
stor efterfrågan på området för bebyggande.
Enligt 2 kap 1-5 §§ 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 cn 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. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

U t dragsb estyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

4(4)

2015-03-05

Dnr 2014-1601

Samråds- och remissyttranden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Ösbyholm 1:147, 1:148, 1:152, 1:163,
1:164, 1:168, Frötuna-Hammarby 2:24, FrÖtuna-Vreta 1:6 och Kaggeboda 2:1 ar berörda av
sökt byggprojekt
Ägare till fastigheterna Ösbyholm 1:147, 1:148, 1:163, Frötuna-Hammarby 2:24, och
Kaggeboda 2:1 har inte kommit in med några yttranden.
Ägare till fastigheterna Ösbyholm 1:152, 1:164, 1:168 och Frötuna-Vreta 1:6 har enligt
yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.
Kommunicering

Med ledning av sökandens VA-redovisning och tillhörande inspektion har Bygg- och
miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en tillfredsställande
lösning för fastigheten Ösbyholm 1:123 med 2 enbostadshus under förutsättning att:
- Ansökan om utförande av avloppsanläggningar ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden
i god tid innan anläggningsarbetena avses påböijas (tillstånd till avloppsanläggningar krävs).
- Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med leraven från
ronhål Iningsavde Iningen, kommimstyre 1sekontor et, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricks vattentäkt bör SGU;s rekommendationer och Livsmedelsverkets råd
om enskild dricksvattenförsörjning följas.
Bygg-och miljökontoret bedömer att fastigheterna Ösbyholm 1:147, 1:148, 1:152, 1:163,
1:164, 1: T68, Frötuna-Hammarby 2:24, Kaggeboda 2:1 och Frötuna-Vreta 1:6 är berörda av
sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Ösbyholm 1:152, 1:164, 1:168 och Frötuna-Vreta 1:6 har enligt
yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.

Exp till
Sakägare
Post och Inrikes Tidning
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Östra Ledinge 4:2 - föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken
samt enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen avseende olaga
påbyggnad och ändrad placering av gästhus samt nybyggnad av
plank
Beslut

Arbets utskotte^oresIåi^Ygg- och miljönämnden besluta
1. Förelägga
ägare till fastigheten Östra Ledinge
4:2, att snarast, dock senast inom 6 månader från dclgivningen av detta beslut, ansöka om
strandskyddsdispens för ombyggnad av gäststuga samt uppförande av trädäck och
2. Om föreläggandet inte följs
ägare till fastigheten Östra Ledinge 4:2,
betala ett vite om 40000 kronor
ägare till fastigheten Östra
Ledinge 4:2, betala ett vite om 10000 kronor samt
3. Förelägga
ägare till fastigheten Östra Ledinge
4:2, att snarast, dock senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut, riva och
bortforsla plank som byggts i fastighetsgräns mot fastigheten Östra Ledinge 5:1 och
4. Om föreläggandet inte följs ska
ägare till fastigheten Östra Ledinge 4:2,
betala ett vite om 40000 kronor
ägare till fastigheten Östra
Ledinge 4:2, betala ett vite om 10000 kronor.

Motivering enligt miljöbaJken

Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2011-10-03 fått kännedom
om att flera åtgärder som kräver bygglov och strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan
erforderlig dispens och bygglov inom fastigheten Östra Ledinge 4:2.
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Ägare till fastigheten Östra Ledinge 4 :2 ,^ ^ ^ ^ ^ ^ H o c h
har i
skrivelser daterade 2012 04 19 och 2014-03-06 beretts möjlighet att inkomma med en
förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
Bygg- och miljökontoret besiktigade fastigheten Östra Led inge 4:2 vid två olika tillfallen
2012-08-29 och 2014-02-10, Vid besiktningen kunde konstateras att den nya gäststugan
liknar den gamla men att omfattande ändringar hade utförts. Bygg- och miljökontoret har
inga uppgifter om inre ändringar men utvändigt har tak- och fasadmateral ändrats, den
tidigare öppna verandan har integrerats med resten av byggnaden samt glasats in. Bygg- och
miljökontoret kan ej fastställa att det handlar om uppförande av en helt ny gäststuga.
Renovering och fasadändriog är inte bygglov spliktiga åtgärder.
Den gamla gäststugan har haft en yta av ca. 12-15 kvm med en lika stor öppen veranda.
Efter ombyggnaden och integrering av verandan har gäststugan en bruttoarea som är ca. 30
kvm. Tillsammans med trädäcket anses gäststugan påverka strandskyddat område samt
utöka hemifidszonen.
Utförd renovering av gäststuga samt uppförande av trädäck bedöms erfordra
strandskyddsdispens enligt 7 kap 15 § miljöbalken.
Någon ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att ^^^^^^^M ägaretillfastigheteii Östra Ledinge 4:2, ska betala ett vite
om 40000 kronor
ägare till fastigheten Östra Ledinge 4:2, ska
betala ett vite om 10000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt, med hänsyn till
vad som är känt om adressatemas ekonomiska forhållandet^cMil^mständuzheterna i
övrigt, att förena med föreläggandet
föregående brevkommuniccring ännu inte har vidtagit rättelse.
| och
ägare av fastigheten Östra Ledinge 4:2, föreläggs
med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att senast inom 6 månader från det att beslutet har
vunnit laga kraft ansöka om strandskyddsdispens för ombyggnad av gäststuga samt
uppförande av trädäck.

Motivering enligt plan- och bygglagen

Vid besiktningen kunde konstateras att ett plank på ca 6 m har byggts i fastighetsgräns mot
fastigheten Östra Ledinge 5:1 som ligger öster om fastigheten Östra Ledinge 4:2. Bygg- och
miljönämnden har i sitt beslut D1552/08, 2008-10-24, beviljat uppförande av plank i
fastighetsgräns mot fastigheten Östra Ledinge 4:5 som ligger norr om Östra Ledinge 4:2,
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Uppfört plank trångår det beviljade lovet. Utfört plank bedöms vara en bygglovpliktig
åtgärd enligt 8 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10). Bygg- och miljökontoret kan
i nte fastställa när plank uppfördes och utgår att detta utförts samtidigt som resten av plank
som beviljades 2008-10-24. Därmed anser Bygg- och miljökontoret att plank har uppförts
före 2011-05-02.
Någon ansökan om tillbyggnad/nybyggnad av plank har inte lämnats in.
Rivning och bortförsling av plank som byggts i fastighetsgräns mot fastigheten Östra
Ledingc 5:1 bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggs auktions avgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen.
Avgiftens storlek framgår av 9 kap 12 § plan- och bygg förordningen och är 0,025
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller
ett plank dvs. 0,025*44400+0,01*44400*6=1110+2664-3774 kronor.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Östra Ledingc 4:2, ska betala ett vite
om 40000 kronor och
ägare till fastigheten Östra Ledinge 4:2, ska
betala ett vite om 10000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt, med hänsyn till
vad som är känt om adressaternas ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i
övrigt, att förena med föreläggandet då
trots
föregående brevkommuniecring ännu inte har vidtagit rättelse.
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft Enligt övergångsbestämmelserna ska
äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak för överträdelser som har ägt rum före
ikraftträdandet, men den nya lagen ska tillämpas om den leder till en lindrigare påföljd.
I bestämmelserna föreskrivs numera att en byggsanktionsavgift ska tas ut om någon har
påbörjat en sådan tillbyggnad som kräver lov innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked.
Bestämmelser om startbesked fanns inte i äldre plan- och bygglagen. Den utförda åtgärden
träffas därmed inte längre av någon av giftsbestämmelse och kan därmed inte leda till någon
sanktions avgift.
Lagrum

7 kap 15 § miljöbalken
26 kap 14 § miljöbalken
8 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
II kap 20, 51, 57-61 §§ plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
9 kap 12 § plan- och byggförordningen
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Underlag till beslut

Anmälan
Tjänsteskrivdsc 2014-09-09 med tillägg 2015-02-03
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 §152

Ärendet

Bygg- och miljönämnden liar via skriftlig anmälan inkommen 2011-10-03 lätt kännedom
om att flera åtgärder som kräver bygglov och strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan
erforderlig dispens inom fastigheten Östra Lcdingc 4:2,
Bakgrund

Fastigheten Östra Ledinge 4:2 ingår i område som salenar detaljplan.
Fastighetens areal är 3433 mh
Fastigheten är ian språktagen och bebyggd med ett fritidshus, en komplementbyggnad, en
gäststuga, ett trädäck, en brygga och ett plank.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.
Nu anmälda åtgärder avser en gäststuga, ett trädäck samt ett plank.
Ägare till fastigheten Östra Ledingc 4 :2 ,^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lo c h
har i
skrivelser daterade 2012-04-19 och 2014-03-06 beretts möjlighet att inkomma med en
förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
Ägare till fastigheten Östra Ledinge 4:2,
inkom
med en skrivelse 2012-04-27 där han beskriver att gäststugan har renoverats samt
ti11äggs isolerats samt 2014-04-23 där de ger lite mera information gällande gäststugan och
planket.
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 allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
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Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte:
L 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 dar den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. gravningsarbeten 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.
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 balken 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.
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande) 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.
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år
från överträdelsen.
Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon
olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål
än bostadsändamål. Lag (2011:335).
Enligt 11 kap 27 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden besluta att på ägarens
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är
nödvändiga för att pröva frågan om lov om ett föreläggande enligt 17 § inte följs.
När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § har gått ut, får
byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens bekostnad utreda behovet av
underhållsåtgärder.
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Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21,22, 23 eller 24 $ inte följs, får byggnadsnämnden
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Enligt 11 kap 28 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden besluta om genomförande
enligt 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.
Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.
Enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen ska kronofogdemyndigheten lämna den hjälp som
behövs för att genomföra en åtgärd som avses i 27 $ tredje stycket.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 2E 22, 23, 24;, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31_, 32 eller 33 i; förenas med vite.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § om
någon bryter mot en bestämmelse i 8 10 kap, eller i föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter.
Enligt 11 kap 52 § plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgiftens storlek framgå av de
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § plan- och bygglagen. Avgiften far
uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social försäkringsbal ken. När
avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den
bestämmelse som överträdelsen avser.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den av giftsskyldige 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 av giftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse
sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 11 kap 55 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om
överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut.
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Enligt 11 kap 56 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om
överträdelsen avser rivning av en byggnad och rivningen har
1. gjorts med stöd av annan lag eller författning,
2. varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller hälsa eller för att avvärja
eller begränsa en omfattande skada på annan egendom, eller
3. gjorts på grund av att byggnaden till väsentlig del var skadad till följd av en eldsvåda eller
någon annan liknande händelse.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
L den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet elier det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2, den som begick överträdelsen, eller
3, den som har fått en fordel av överträdelsen.
Enligt 11 kap 58 § plan- och bygglagen ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att
yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift.
En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
Enligt 11 kap 59 § plan- och bygglagen ska ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift
delges den avgiftsskyldige.
Enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen är de solidariskt ansvariga för betalningen om två
eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse.
Enligt 9 kap 12 § plan- och bygglörordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och
bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked
1. 1,5 prisbasbclopp när det gäller en anläggning for en grundvattentäkt,
2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, cn skidbacke med lift, cn
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller cn begravningsplats,
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5. 5 prisbasbelopp när det galler en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6.2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn,
7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en
mur eller ett plank,
9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation. Förordning (2013:308).

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 fatt vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.
Har Bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av
nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 17 § miljöbalken.
Har Bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får Bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.
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.
Enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift betalas inom två
månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11
kap 59 § plan- och bygglagen. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har
bestämt en senare betalningsdag.
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Ett beslut om byggsanktionsavgift far efter sista betalningsdagen verkställas som en dom
som har vunnit laga kraft.
Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet
vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen 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.
En ny avgift: fär beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
Kommunicering

Sökanden inkom 2015-01-13 med ett yttrande över arbetsutskottets förslag till beslut. Vad
sökanden anför förändrar inte Bygg- och miljönämndens ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
arbetsutskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut att
påföra byggsanktionsavgift.
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Bryggaren 2 - miljösanktionsavgift avseende för sent inkommen
årsrapport för läckagekontroM av köldmedia
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stod av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808),
9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med hänvisning till 29 §
förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonncdbrytandc ämnen:
1.

organisationsnum m er^^^^^^^B i egenskap av ansvarig
operatör för köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2013, skall betala en
miljösanktionsavgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport för läckagekontroll
inkommit till tillsynsmyndigheten för sent

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2015-02-04
Lagstiftning

Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och o zon nedbrytande ämnen
ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 10 kg eller mer: senast den 31 mars
inkomma med en rapport ltån läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från
föregående år till tillsynsmyndigheten.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart
oskälig.
Enligt 30 kap 3 § miljöbalken (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall
miljösanktionsavgift på 1000 kronor tas ut för Överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
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Bakgrund

På fastigheten Bryggaren 2 hade
under år 2013 en total
rapporteringsskyldig köldmediemängd på 16 kg. Köldme di emängden är fördelad på
sammanlagt 3 aggregat. En årsrapport för läckagekontroll avseende år 2013 inkom
2014-11 -25, det vill säga efter angiven tid. Detta efter att ett föreläggande att inkomma med
årsrapport utfärdats 2014-07-29,
Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att en miljösanktionsavgift på 1000 kronor ska påföras
|då årsrapport för läckagekontroll inkom efter angiven tid. enligt
29 § förordning (SFS 2007:846) om fluorcrande växthusgaser och ozonned bryt ande ämnen.

Avgift

MiIjösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er trån Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta besiut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunncn dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
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Harbroholm 6:20 - miljösanktionsavgift avseende för sent
inkommen årsrapport för läckagekontrolJ av köldmedia
Beslut

Arbetsutskott föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808),
9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med hänvisning till 29 §
förordningen (2007:846) om fluor eran de växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
.

organisationsnummer
i egenskap av
ansvarig operatör för köIdmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2013, skall
betala en miljösanktionsavgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport för
läckagekontroll inkommit till tillsynsmyndigheten efter föreskriven tid.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2015-01-30
Lagstiftning

Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 10 kg eller mer, senast den 31
mars inkomma med en rapport från läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från
föregående år till tillsynsmyndigheten.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart
oskälig.
Enligt 30 kap 3 § miljöbalken (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
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Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) om mi ljösanktionsavgifter skall
m iljö sanktio nsavg ift på 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytandc ämnen,
Bakgrund

_________________________

På fastigheten Harbroholm 6:20
under år 2013 cn total
rapporteringsskyldig köldmediemängd på 46,7 kg. Köldmcdiemängdcn är fördelad på
sammanlagt 4 aggregat. En årsrapport för läckagekontroll avseende år 2013 inkom först
2014-12-13, det vill säga efter angiven tid. Detta efter att ett föreläggande att inkomma med
årsrapport utfärdats 2014-07-30.
Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att en miljösanktionsavgift på 1000 laxmor ska påföras
|då årsrapport för läckagekontroll inkom efter angiven tid,
enligt 29 § förordning (SFS 2007:846) om fl uo rerande växthusgaser och ozonnedbrytandc
amnen.
Avgift

M ilj ö sanktion savgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kominer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har del getts er enligt 30 kap 4§ miljöbal ken, Etter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
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Rånäs 4:221 - miijösanktionsavgift avseende för sent inkommen
årsrapport för läckagekontroll av köldmedia
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808),
9kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med hänvisning till 29 §
förordningen (2007:846) om fluorcrande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen:
1. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |o r g a n is a tio n s n u m m e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | i egenskap av ansvarig
operatör for köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2013, skall betala en
miijösanktionsavgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport for läckagekontroll
inkommit till tillsynsmyndigheten för sent.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-02-04
Lagstiftning

Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 10 kg eller mer, senast den 31
mars inkomma med cn rapport från läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från
föregående år till tillsynsmyndigheten.
Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart
oskälig.
Enligt 30 kap 3 § miljöbalken (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om
miijösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter skall
miijösanktionsavgift på 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fluorcradc växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
Utdrag sbest yrkande
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2015-03-05

Dnr 2015-4

Bakgrund

under år 2013 en total
På fastigheten Rånäs 4:221 hade
rapp orter ingsskyldi g köldmedicmängd på 76,5 kg. Köldmediemängden är fördelad på
sammanlagt 6 aggregat. En årsrapport för läckagekontroll avseende år 2013 inkom
2014-11-25, det vill säga efter Lingiven tid. Detta efter att ett föreläggande att Inkomma med
årsrapport utfärdats 2014-07-30.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att en miljösanktionsavgift på 1000 kronor ska påföras
årsrapport för läckagekontroll inkom efter angiven tid, enligt 29 §
förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
Avgift

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
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Tjockö 3:69 - rniljösanktionsavgift 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 miljösanktionsavgifter 3 kap 1 § punkt 1:
1.

Iskall

personnummer
betala miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-02-10
Betalning

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

Lagstiftning

Enligt Miljöbalken 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 sanordningar.
Enligt Miljöbalken 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller aomälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
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Enligt Miljöballcen 30 kap 3§ ska tillsynsmyndigheten besluta om
milj ösanktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt Förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgiftcr skall miljÖsanktionsavgift
tas ut for överträdelse av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd med 5000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 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 för 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 Tjockö 3:69 ingick i den inventering av enskilda avlopp som genomfördes på
Tjockö under oktober 2014. Vid besiktning 2014-10-03 konstaterades att fastigheten har ett
BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) bestående av slamavskiljarc, 2015-01-21
inkommen en ansökan om att på rubricerad fastighet anlägga en enskild avloppsanläggning
för BDT-vatten. I ansökan framgår att anläggningens slamavskiljare anlades redan under
2014. Anläggningen saknar tillstånd enligt Bygg- och miljökontorets arkiv.
Motivering

Bygg- och miljökontoret bedömer att, fastighetsägaren till Tjockö 3:69, 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 lativs tillstånd for BDT-avlopp ska en miljÖsanktionsavgift på 5000 kronor
utdömas.
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Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att fastighetsägaren har inrättat
avlopps anordningen utan att söka tillstånd. 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
^ ^ ^ ^ |s k a betala miljösanktionsavgift på
5 000 kronor.
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Dnr 2014-1944

Vängsjöberg 7:42 - miljösanktionsavgift avseende inrättande av
avloppsanordning utan att tillstånd utfärdats
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalkeri (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om m ilj ö sauktions avgi fter 3 kap 1§ och punkten 3.k l.) i bilagan till samma förordning:
1.

personnummer

skall betala miljösanktionsavgift

på 5000 kronor.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-02-05
Lagstiftning

Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar,
Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att cn särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar cn verksamhet som är
till stånd spLiktig eller anmälningsp liktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 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.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta cn avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 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.
U tdragsbes ty ritande
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Bakgrund

Till Bygg- och miljönämnden inkom 2014-05-22 en ansökan om att på fastigheten Nora 3:3
få anlägga enskilt avlopp för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten. Ansökan ansågs
komplett 2014-08-27.
Bygg- och miljökontoret utförde 2014-09-02 cn besiktning på fastigheten. Vid besiktningen
konstaterades att avloppsanläggning som ansökan avsett redan utförts. Vid kontakt med
entreprenören har denne framfört att anläggningen färdigställts 2014-08-20. Detta framgår
också i den entreprenörsrapport som inkom till Bygg- och miljönämnden 2014-09-18.
För att installera en ny avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden.
Tillstånd för fastighetens avloppsanläggning har sökts hos Bygg- och miljönämnden men
beslut i ärendet har inte inväntats innan avloppsanordning inrättats.
Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Vängsjöberg 7:42 har gjort sig
skyldig till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det krävs tillstånd /
för inrättande av enskild avloppsanläggning för omhändertagande av WC- och BDT-vatten.
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att Johansson Marlene har inrättat
avloppsanordningen utan att tillstånd utfärdats av Bygg- och miljönämnden. Därmed ska en
miljösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.
Avgift

Miljösanktionsavgiftcn skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet, Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
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Dnr 2015-273

Färsna 1:2 - nytt vägnamn i Norrtälje
Beslut

Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Följande nya vägnamn i Färsna antas:
Tälj stens vägen
Motivering

Temat för väg- och kvartersnamn i Färsnaområdet är sten- och bergarter. Mot bakgrund av
detta föreslås det nya vägnamnet bli Täljstensvägen.
Underlag for beslut
Tjänsteskrfvelse 2015-02-11
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2015-03-05

Dnr 2015-289

Nya vägnamn i Norrtälje
Beslut

Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Följande förslag till nytt vägnamn antas:
Smaragdgatan
2. Följande vägnamn byts:
Industrigatan till Rubingatan
Fabriksgatan till Safirgatan

Motivering

Det aktuella området ändrar karaktär från industriområde till bostadsområde. Att ha kvar
gatunamn såsom Fabriksgatan i ett bostadsområde skulle för allmänheten vara förvillande
däremot kommer kvartersnamnen i området vara kvar. Mot bakgrund av detta föreslås
ändrade och nya gatunamn.
Diamantgatan finns redan i området som påminner om områdets tidigare karaktär med
industri diamantslipning och därför föreslås temat för de nya gatunamnen i området bli
ädelstenar.
Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-02-11
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Datum

2015-03-05

Dnr 2013-1112

Årsredovisning för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2014
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. Godkänna Årsredovisning, daterad 2014-12-31, för Bygg- och miljönämndens
verksamhet 2014.

Underlag för beslut

Årsredovisning för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2014, daterad 2014-12-31.
Tjansteskrivelse 2015-02-06

Sammanfattning av underlaget

Måluppfyllelsen under 2014 bedöms som god, viktiga händelser under delåret har bl a varit
arbetet med superservice (webb, e-tjänster, direkt feedback, visuell styrning), delaktiviteten
direkt feedback är genomförd. För att aktiviteterna e-tjänster och visuell styrning skall kunna
slutföras krävs åtgärder från andra delar av kommunorganisationen. Bygg- och
miljönämnden har under delåret fortsatt arbetet med en helt igenom elektronisk
beslutsprocess för ärenden inom Plan- och bygglagen. Från och med den 1 oktober hanteras
alla tillstånd inom Plan- och bygglagen elektroniskt.
Den 2 juli 2014 trädde ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) i kraft vilket innebär att vissa
tidigare bygglovpliktiga åtgärder bygglovbefriades. För de nya bygglovsbefriade åtgärderna i
PBL §§ 9:4a-4c krävs det nu istället en anmälan där Bygg- och miljönämnden ska fatta
beslut om startbesked innan något arbete får påbörjas, och sedan slutbesked innan åtgärden
får tas i bruk. Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun fick under 2014 in 180 st.
anmälan vad avser nybyggnad av vilka 170 beslutats hittills. När det gäller tillbyggnad
inkom 110 st. anmälan varav 100 beslutats.
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Resultatet av årets kundundersökning landande på NKI 83 %, vilket överstiger målsättningen
80 %. I den kundåterkoppling som nu ges kontinuerligt via "direkt feedback" kan också
konstateras goda resultat. Vid årets slut låg snittet avseende "Hur upplevde du kontakten med
oss"? på 3,4 (av 4 möjliga), "Hur upplevde du handläggningstiden" på 3,1 (av 4) och "Hur
upplevde du handläggningen av ditt ärende totalt sett"? På 3,3 (av 4).
Den sammanvägda bedömningen är att nämnden uppnått god ekonomisk hushållning. För
2014 redovisar Bygg- och miljönämnden ett positivt resultat jm f med budget.
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