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Datum

2015-04-02

Dm 2014-436

H A M R A 1:16 - förh an d sb esked och stra n d sk y d d sd isp e n s för
tillbyggnad sam t ändrad användning av ekonom ibyggnad till
fritid sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalkett samt
2, Bevilja förhandsbesked för tillbyggnad samt ändrad användning av ekonomibyggnad till
fritidshus inom fastigheten Hamra 1; 16.

Reservation

Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget avslagsyrkande.

Motivering

Åkermark är inte mark som vem som helst för beträda. Där bedrivs näringsverksamhet.
Marken mellan huset och sjön Sparren är åkermark där vall odlas for tillfallet.

Villkor

- Detta besked medför inte rätt att påbötja 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.
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger
en god helhetsverkan.
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Övriga förutsättningar

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 Hamra 1:16 under följande förutsättningar:
- 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 2015-02-18.
- Inflltrationsbädden för BDT-avloppet ska förstärkas med marlcbäddssand och lyftas upp så
att minst 1 meters skyddsavstånd mellan avloppsanläggningens spridarrör och högsta
grundvattennivå uppfylls,
- Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med kraven från
renhållmngsavdelmngen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricks vattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets råd
om enskild dricksvattenförsörjning följas.

Lagrum

2 kap, plan- och bygglagen.
4 kap, 7 kap 1345. 18b och 26 §§, miljöbalken,

U pplysningar

Meddelad strandslcyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för överprövning,
tre veckor, räknas hån den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskydds di spen s vinner laga kraft innan
några åtgärder påbörjas. Detta Iran 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 har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
vann laga kraft.
Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböijade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Var god bifoga kopia av detta beslut vid ansökan om bygglov.
Def åvilar sökanden att själv undersöka ora eventuell förekomst av markradon.

Utdragsbestyrkande
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Datum

2015-04-02

Dnr 2014-436

Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begara 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 för beslut

.Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-08-12 med tillägg 2014-10-16
Arbetsutskottets protokoll 2014-09-04 § 124
Yttrande över arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-06 § 172

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för tillbyggnad samt ändrad
användning av ekonomibyggnad till fritidshus mom fastigheten Hamra 1:16.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan och är bebyggd med huvudbyggnad med
tillhörande ekonomi/komp 1ementby ggnader och har en landareal på 23 ha.
Aktuell ekonomibyggnad är enligt uppgifter från sökanden en ekonomibyggnad som
uppfördes 2006 för att användas i jordbruket som idag består av alpackauppfödning.
Fastigheten omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Vid en besiktning 2014-04-09 upplevdes platsen som allemansrättsligt tillgänglig och Byggoch miljökontoret gjorde bedömningen att byggnaden utgör en
komplementbyggnad/ekonomibyggnad. En komplementbyggnad/ekonomibyggnad utgör
ingen egen hemfridszon.
Utdrag sb estyrkande
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Sökande har 2014-04-15 fått information om att Bygg- och miljökontoret inte kan tillstyrka
ansökan och fått möjlighet att få sm ansökan provad eller återkalla den. Sökanden har i en
skrivelse daterad 2014-06-09 önskat få ansökan prövad. I skrivelsen anger sökanden att
fritidshuset är avsett att användas för uthyrning i deras nuvarande verksamhet och ”att
användning som uthymingsbostad också kan betraktas som en ekonomibyggnad för vår
verksamhet”. En byggnad for bostadsändamål kan inte räknas som en ekonomibyggnad utan
kräver bygglov. Vad sökanden ytterligare anger i skrivelsen ändrar inte Bygg- och
miljökontorets ställningstagande.

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor for djur- oeh växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens 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 for att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
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Dnr 2014-436

Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl ar uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskydds dispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Sam råds- och remissyttranden sam t bem ötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Hamra 1:8, 1:10, 1:13 och 1:15 är
berörda av sökt byggprojekt. Ingen av ägarna till fastigheterna liar erinringar mot sökt
bebyggelse.
D agens sam m anträde
Yrkande

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) vidhåller tidigare
ställningstagande och yrkar
- avslag på ansökan
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- bifall till ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt bi fail syrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Exp till
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
Länsstyrelsen

U td r a g sb e s ty d ta n d e
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Datum

2015-04-02

Dur 2014-1868

L Ö P A R Ö 1:122 - förh an d sb esked fö r nybyggnad av fritid sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Löparö
1: 122.

Motivering

Sökandes reviderade ansökan förändrar inte Bygg- och miljökontorets tidigare
ställning stagande.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap i miljöbalken och
det ar beläget inom ett kustområde som i $m 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 komina till stånd endast i form av komplettering
till befintlig bebyggelse. Nu sökt fritidshus bedöms riskera att skada riksintresset på
platsen och strida mot hushållningsbestämmelser na i 4 kap miljöbalken.
Fritidshuset kommer genom sin, användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller
avhålla allmänheten från att vistas på mark som är allemansrätts!igt tillgänglig och där
allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Området bedöms som värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet.
Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploaterings intresset.
Fritidshuset bedöms även, genom sitt läge på gränsen till strandskyddat område, påverka
strandskyddsområdet negativt,
För att förhandsbesked för uppförande av nytt fritidshus på platsen ska kunna beviljas
krävs även att bryggplats på Löparö finns. Frågan om tillgång till befintlig båtplats finns
är oklar. Om befintlig båtplats saknas måste strandskyddsdispens för ny brygga sökas.
Förutsättningarna för att medge förhandsbesked enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen
saknas.

Utdmgsbestyrkande
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Lagrum

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

Underlag för beslut

Reviderade ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-09-03
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 149
Tjänsteskrivelse 2015-03-12

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked for uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Löparö
1: 122.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Fritidshuset är placerat utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Löparö 1:122 belägen inom
r iksintresseområde 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.
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 m ot exploateringsåtgärder.

Utdragsbestyrkande
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Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmclser 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.

Kommunicering

Sökanden inkom 2014-08-28 med en ansökan om uppförande av ett fritidshus innanför
strandskyddat område inom fastigheten Löparö 1:122. Ärendet behandlades på Byggoch miljönämndens arbetsutskott 2014-10-09. Där togs beslut om forslag till avslag på
ansökan. Ärendet kommunicerades med sökande. Sökande har därefter inkommit med
en reviderad ansökan där fritidshuset är placerat strax öster om tidigare förslag.
Byggnaden är därmed placerad strax utanför strandskyddat område.

Utdrag sbest yrkande
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L Ö P A R Ö 1:122 - förh an d sb esked fö r nybyggnad av två fritid sh u s
sam t s tra n d sk y d d sd isp e n s fö r uppförande av brygga
Beslut

Bygg- och nuljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus inom fastigheten Löparö

1: 122.
2. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for uppförande
av brygga inom fastigheten Löp arö 1; 122.

Motivering

För området gäller särskilda hushåll ningsbe stämmel ser enligt 4 kap i 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 exploaterings fö retag och andra
mgrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering
till befintlig bebyggelse. Sökt förhandsbesked bedöms inte vara en komplettering då
husen inte är placerad i nära anslutning till befintlig bebyggelse utan tar ny mark i
anspråk. Detta riskerar att skada riksintresset på platsen och strida mot hushållningsbestämmelseraa i 4 kap miljöbalken.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är aliemansrättsligt tillgängligt. Sökt förhandsbesked ligger på ön Löparö
vilket är en ö som är starkt exploaterad med flera fritidshusområden. Det bedöms vara av
stor vikt att bevara de delar av ön som fortfarande är oexploaterade, Det allmänna
bevarandemlresset får anses överväga det enskilda exploateringsmtresset.
Prövning av markens lämplighet för 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,

Utdragsbe&tyrkande
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- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Bebyggelsetrycket på platsen bedöms som hög och byggnaderna bedöms få en
betydande inverkan på omgivningen.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 §
plan- och bygglagen.
Förutsättningarna för att medge förhandsbesked och bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och
bygglagen saknas varför ansökan avstyrks.
Eftersom fastigheten ligger på en ö utan fast bro- eller båtförbindfelse görs
bedömningen att frågan om bryggplats på ön måste vara ordnad för att kunna bevilja
positivt förhandsbesked. Sökande har därför kompletterat ansökan med en brygga.
Enligt BALANCE-proj ektets modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över
fisldelcplatser och yngelområden är området utpekat som uppväxtområde för gös
och gädda. För att få. vidta åtgärder inom strandskyddat område, som till exempel
uppföra en brygga, krävs att något av de skäl som omnämns i Miljöbalken 7 kap
18c § uppfylls.
Tillkomsten av en brygga på sökt plats skulle ge ett privaiiserande intryck vilket skulle ha
en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten. Inte något av
miljöbalkens nämnda skäl får att medge sfrandskyddsdispens bedöms föreligga för sökt
åtgärd.
Strandskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften. Varför
ansökan om sfrandskyddsdispens för uppförande av brygga avslås.

Lagrum

2 kap, 4 kap 2 § och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13-15 §§, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-10-01
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 160
Tjänsteskri velse 2015-03-13
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Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av två fritidshus samt strandskyddsdispens
får uppförande av brygga, inom fastigheten Löparö 1■.122.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-1.5 §§ miljöbalken.
Tomtplatserna är belägna utanför strandskyddat område medan sökt brygga är placerad
inom strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Löparö 1:122 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller 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 for 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.
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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 a.v grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
För området gäller särskilda iiushållningsbestämme Iser 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.
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppforas,
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. 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 provning av
dispens från strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse for
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering ar väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs får en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
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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 ansprålc för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:1.19, sid, 104)
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är
uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljobalken far strandskyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften.

Samråds- och remissyttranden

Vid den tidigare ansökan som sökande lämnade in skickades ärendet ut på remiss till
grannar.
Då Bygg- och miljökontoret bedömer att förändringen i ansökan är liten och bygg- och
miljökontoret är fortsatt negativ har1nytt utskick till grannarna inte skett, ö m ärendet ska
prövas positivt måste nytt grannutskick göras.
Vrd förra utsldcket hade många av fastighetsägarna, eftersom fastigheten ligger på en ö,
frågor om var dessa nya fastigheter ska ha sin båtplats på ön och var de ska ha sin båtrespektive bilplats på fastlandet. Frågan om båtplats på ön tas därför upp i denna
ansökan.
Erinringar gäller i övrigt även att de anser att ön är kraftigt exploaterad och att öns
grönområde redan är underdimensionerat i förhållande till antalet fritidshus och andra
fastigheter på ön De anser att en detaljplan borde upprättas och att tilltänkta fastigheter
bryter stilen på den nuvarande bebyggelsen på ön.
I en av skrivelserna står det att tomterna ligger på en unik gnll viveäng och att det finns
ett värde i att planera tomterna så att en del av ängen bevaras.
Erinringar galler även att kommunen tidigare ställt krav på att byggnader ska anpassas
till kulturlandskapet, men berörd sakägare anser att inga byggnader överhuvudtaget
kommer att passa i detta kulturlandskap.
I en skrivelse står att ny bebyggelse kräver att tunga fordon, grävmaskiner och tunga
transporter ska kunna ta sig fram till byggplatsen. Vägarna i det inre av LÖparÖ är inte
dimensionerade för detta.
Frågor fanns också om hur man tänker kring vatten- och avlopp, miljöpåverkan och
transport för slamtömning. Det pågår en förrättning av vägar på Löparö. Undran har
inkommit hur dessa avstyckningar påverkar denna.
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En skrivare menar alt Löparös nuvarande exploateringsgrad allmänt upplevs som hög
och att de fria grönområdena som finns inte ytterligare bör reduceras genom ökad
bebyggelse. Den planerade avstyckningen presenteras med fyra lika sammanhängande
rutor på en av öns öppna ängar, detta bryter påtagligt den stil på bebyggelse som finns på
ön som nu består1av hus med varierande stil individuellt anpassade till terrängen,
Skrivaren anser också att betydligt fler av nuvarande fastighetsägare på ön bör höras än
de allra närmast belägna.

Kommunicering

Sökande har tidigare ansökt om förhandsbesked för uppförande av fyra fritidshus inom
fastigheten Löparö 1:122. Ärendet behandlades på Bygg- och miljönämndens
arbetsutskott 2014-1.0-23 där antogs ett förslag att ansökan, skulle avslås. Förslaget
kommunicerades med sökande. Sökande har därefter ändrat sin ansökan. Antalet tomter
har nu minskats ner från fyra till två och ansökan har även kompletterats med en
ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av brygga.
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M alstaby 2:9 * förh an d sb esked fö r nybyggnad av fyra
en b ostad sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9 skifte 6.

Motivering

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning far betydande inverkan på omgivningen d ie r om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
mte 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.
Det bedöms finnas ett stort bebyggelsetryck i området och nu sökt förhandsbesked
bedöms också vara en ny samanhållen bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och fiiytor finnas.
Området omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård. Vid nybyggnation måste stor
hänsyn till riksintresset tas for att inte riskera att skada riksintresset på platsen. Det gäller
såväl placering av nya tomter som själva utformningen av byggnaderna.
Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt
4 kap 2 § plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks.

Lagrum

2 kap, 4 kap 2 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken
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Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-17

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 6

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Tomtplatserna är obebyggda.
Fastighetens areal är 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
rilcsintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller 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 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.
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Rim bo-Tom ta 2:29 - b yg g lov fö r nybyggnad av e n b o stad sh u s
sam t installation av eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Ärendet om bygglov for nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad ska inte
avgöras förrän planarbetet har avslutats.
Motivering

Bygg- och miljönämnden anser med stöd av 9 kap 28 § plan- och bygglagen att ärendet
om bygglov inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats.
Lagrum

9 kap 28 § plan- och bygglagen
Underlag till beslut

Ansökan
Tjansteskrivelse 2015-03-06

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Kommun styrelse kontorets planering- och utvecklingsenhet arbetar med framtagandet av
detaljplan för hela Midsjöområdet
Inom området har kommunalt VA dragits fram och en gång- och cykelbana från Rimbo
fram till Midsjöområdet har gjorts.
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Enligt pågående detaljplan får fastigheten bebyggas med friliggande byggnader för
bostadsändamål upp till en våning med förhöjt väggliv upp till 1,3 m. Byggnadsarea
inom fastigheten får vara max 250 kvm, byggnadshöjd för huvudbyggnad 4,4 m och
byggnadsarea komplementbyggnader 50 kvm sammanlagt. Huvudbyggnader ska
placeras minst 4,5 m och komplementbyggnader 1,0m från fastighetsgräns.
Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 1965 m2.
Fastigheten omfattas till en liten del av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område. Strandskydd
kommer att upphävas när pågående detaljplan vinner laga kraft.
Fastigheten omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje
kommun,

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas for
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid
planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse hån 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.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Rimbo-Tomta 2:9, 2:25, 2:26, 2:30,
2:89 och 4:23 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Rimbo-Tomta 2:9, 2:25, 2:30,2:89 och 4:23 har enligt yttranden
inga erinringar mot sökt bebyggelse.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(3)

Datum

2015-04-02

Dnr 2014-2484

Ägare till fastigheterna Rimbo-Tomta 2:9 och 2:26 har inte kommit in med nagra
yttranden.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA.
Kommunstyrelsekontorets planering- och utvecklingsenhet arbetar med framtagandet av
detaljplan för hela M idsjöområdet Inom området har kommunalt VA dragits fram och
en gång- och cykelbana från Rimbo fram till Midsjöområdet har färdigställts.
Inlämnad ansökan stämmer överens med pågående detaljplan.
Nu sökt bygglov bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.
Nu sökt bygglov anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering enligt 2
kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid
lokaliseringen av bebyggelse.
Dagens sammanträde

Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- att ärendet förklaras vilande i avvaktan på att pl&tiarbetet har avslutats.
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Exp till
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Ringduvan 13 - bygglov fö r uppsättning av plank
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Återremittera ärendet om bygglov för uppsättning av plank inom fastigheten
Ringduvan 13 till Bygg- och miljökontoret för hörande av berörda sakägare,
Lagrum

9 kap 30 §, 31 b § 1 plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskri velse 201.54)3“ 16

Ärendet

Ansökan avser bygglov för uppsättning av plank inom fastigheten Ringduvan 13.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan. Fastigheten är tänkt att användas för småindustri.
På fastigheten finns ett område som omfattas av ledningsrätt.
På fastigheten drivs näringsverksamhet.
Fastighetens areal är 2 408 m2.
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),
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2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden for 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 §§.
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.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende. Planket ar tänkt att
placeras på punktprickad mark, vilket är mark som inte får bebyggas. Marken är ett
område så kallat U-område vilket är ett område som är avsett för ledningsrätt.
Nu sökt bygglov för plank bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som avses i
9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen och bedöms därmed inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks.
Dagens sammanträde
Yrkande

Margareta Lundgren (S) yrkar
- Återremm till Bygg- och miljökontoret för hörande av berörda sakägare.
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i återremissyrkandet.
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Räfsja 1:7 - byggJov fö r nybyggnad av m ast och tre teknikbodar
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- o d i miljönämnden besluta
1> Åtgärden bedöms tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt Intresse i
enlighet med vad som avses i 9 kap 31 c § 1 plan- och bygglagen,
2, Bevilja bygglov för nybyggnad av en mast med tre tillhörande teknikbodar inom
fastigheten Räfsja 1:7,
3, Bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
4, Fastställa kontrollplanen,
5, Uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
6, Tekniskt samråd och en kontroll an svang inte erfordras samt
7, Åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställandeskydd behövs enligt lagen om
fardigställandeskydd

Upprättad Kontrollplan

- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande,
- Påbörjandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och
miljökontoret.

Motivering

Ansökan avser nybyggnad av en mast på 36 meter med tre tillhörande teknikbodar som ska
placeras inom fastigheten Räfsja 1:7, centralt belägen i ett bostadsområde i Norrtälje tätort,
Masten och teknikbodama avses att placeras på mark som enligt gällande detaljplan utgör
mark för natur och därmed avviker från detaljplanen.
t januari 201.5 trädde en lagändring i plan- och bygglagen x kraft delvis med syfte att utvidga
möjligheterna att bevilja avvikelser från detaljplaner,
I förevarande fall avses 9 kap 31 c § plan- och bygglagen enligt vilken en åtgärd får avvika
fr ån detaljplanen om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte samt kommer att
tillgodose ett angelägen gemensamt behov eller ett allmänt intresse,

T
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Den nu sökta avvikelsen från detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
eller en begränsning av en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen enligt 9 kap
31 e § plan- och bygglagen,
Nu sökt bygglov för mast och tre teknikbodar avviker från gällande detaljplan avseende
tillåten placering, Den aktuella detaljplanens genomförandetid har gått ut och då avvikelsen
får anses vara förenlig med detaljplanens syfte samt åtgärden bedöms tillgodose ett
gemensamt behov eller ett allmänt intresse i enlighet med vad som avses i 9 kap 31 e § 1
plan- och bygglagen tillstyrks ansökan,
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen ska en anläggning utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan,
Nu sökt mast med bodar bedöms inte upplevas som särskilt tilltalande från estetiskt
synpunkt oavsett placering, Med hänsyn till kravet på god täckning i hela landet är det svårt
att undvika att master ibland måste placeras nära bebyggelse, Sökt masts placering bedöms
inte olämplig med hänsyn till naturvärdena p å platsen, Kraven i 2 kap, 6 § PBL anses
därmed uppfyllda,
Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen får inte placering och utformning av byggnadsverk ske
så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan innebära en fara för människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt,
Det är oundvikligt att sökt mast på grund av sin höjd blir synlig från flera håll och sökt mast
är placerad i nära anslutning till bostadsbebyggelse (50 meter till närmaste fastighet), Även
om en anläggning av aktuellt slag kan upplevas som en olägenhet utifrån den enskildes
aspekt, så ska Bygg- och miljökontoret pröva om åtgärden kan innebära en sådan betydande
olägenhet som avses i plan- och bygglagen,
Den enskilde kan i och med detta måsta räkna med och tvingas tåla ett förhållandevis stort
intrång i sin närmiljö, Det gäller särskilt, om anläggningen är nödvändig för att uppnå det
avsedda allmännyttiga ändamålet med god mobiltäckning,
Sökt mast med teknikbodars placering och utformning bedöms inte medföra en sådan
betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen,
Vid en avvägning enligt 2 kap 1§ plan- och bygglagen väger det allmännyttiga intresset av
god täckning i detta fall tyngre än det enskildas intresse,
Enligt 8 kap 1 § plan- och bygglagen ska byggnader utformas på ett sätt som gör dem
lämpliga för sitt ändamål och ska ha en god form-, färg och materialverkan,
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Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt
bredband, mobilbas-stationer samt radio- och tv-sändare inte medför någon risk for skadliga
hälsoeffekter. Bygg- och miljökontoret ser ingen anledning att göra en annan bedömning
angående strålnings asp ekten.

Övriga förutsättningar

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inga synpunkter på att bygglov beviljas.

Lagrum

2 kap 1, 6 och 9 §§, 8 kap 1 § och 9 kap 3 1 c och 31 e §§ plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-18

Ärendet

Ansökan avser bygglov for nybyggnad av en mast och tre teknikbodar inom fastigheten
Räfsja 1:7.
Masten är 36 meter hög och två av teknikbodama är ca 7 kvm vardera samt en teknikbod på
1,5 kvm.
Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger naturområde.
Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är ca 2 6 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Räfsja 1:7 belägen inom lokalt
intresseområde for friluftslivet.
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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 får 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 for att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § törsta 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.
Efter det att genomförandetiden for en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som
följer av 31 b § ges tor en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller
ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Då kontoret bedömt att ett stort antal personer kan vara berörda av sökt mast med bodar har
Bygg- och miljökontoret kungjort ärendet i Norrtälje tidning i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kap 25 §.
Många yttranden och namnlistor har inkommit, och många berörda fastighetsägare har
besökt Bygg- och miljökontoret med diverse frågeställningar.
Samtliga yttrande och listor bifogas i ärendet. 1
au §63

Dnr 2014-2551

Sökande har fått möjlighet att yttra sig över inkomna yttranden och namnlistor. Sökandes
yttrande finns bifogat i ärendet.
Bygg- och miljökontoret ska vid en bygglovsprövning bedöma bygglovsärenden utifrån de
aspekter som råder i plan- och bygglagen och som ligger under Bygg- och miljönämndens
ansvarsområde, Övriga frågeställningar från berörda sakägare kan. inte Bygg- och
miljökontoret besvara. Se motivering under rubriken Bygg- och miljökontorets bedömning.
Försvarsmakten har i yttrande 2015-01-09 inga synpunkerpå sökt åtgärd
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Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning mark- och exploateringsenheten har i
yttrande 2014-12-03 inga erinringar mot sökt bygglov.
Kommunstyrelsekontorets gatu- och parkavdelning har i yttrande 2014-12-02 inga
erinringar mot sökt bygglov.
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R ödiöga 1:109 - bygglov och stra n d sk y d d sd isp e n s fö r
nybyggnad av gäststuga sam t installation eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
!. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbälken för nybyggnad
av gäststuga inom fastigheten Rödiöga 1:109.
2. Avslå bygglov för nybyggnad av gäststuga inom fastigheten Rödiöga 1.: 109.

Motivering

Sökt byggnad bedöms på grund av sm storlek och sm utformning klassas som ett
fritidshus och inte som en gäststuga.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
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 M n strandskyddet ska tillämpas med stor
restriktivi tet (prop, 2008/09:119, sid,53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där 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 hemfrids zonen inom sökt område bedöms utökas av sökt byggnation på
bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten. En liten gäststuga får en
begränsad påverkan för allmänheten. I detta fall rör det sig om större gäststuga eller ett
fritidshus, Denna typ av byggnad får en egen bemffidszon. Därmed bedöms det privata
området på platsen utökas.
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Förutsättningarna för att medge strand skyddsdisp ens saknas då sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Sökt plats omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för de
samlade kultur- och naturvärdena. Inom detta område ska särskild stor hänsyn tas till det
rörliga friluftslivet. Byggnation av ett nytt fritidshus eller en större gäststuga på platsen
bedöms påverka det rörliga friluftslivet negativt och därmed riskera, att skada riksintresset
på platsen negativt.
Nu sökt lov för gäststuga bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § planoch bygglagen inte minst beroende på att byggnaden genom sin storlek bedöms vara ett
fritidshus.

Lagrum

2, 8 kap, 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4, kap, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-16

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov får gäststuga/fritidshus inom fastigheten
Rödlöga. 1:109.

Bakgrund

Fastigheten ingår t område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus och uthus.
Fastighetens areal ar 1,06 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12),
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (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
armars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är val avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs for en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
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Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som ralcnas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid
planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på 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 exploateringsfåretag
och andra ingrepp i miljön,
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare
fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen
som anges genom gränsen för hogexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte
etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka
fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad
bebyggelse. En prövning måste dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna
förutsättningarna att anordna vatten och avlopp.
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U pplunda 2:1 - förhandsbesked fö r nybyggnad av
en b ostadshus, garage och uthus
Beslut

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

2, Avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage och uthus inom
fastigheten Upplunda 2:1.

Motivering

Några av miljöbalkens nämnda slcäl för att medge sfrandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt bebyggelse,
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv
kan, bli betydelsefulla i framtiden, Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda
delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden
bevaras,
Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är
allemansrätts!igt tillgängliga, Enbostadshuset kommer genom sin användning och
hemfrids zon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som
nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och
passera fritt,
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet
och för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det
enskilda exploateringsintresset
Fastigheten Upplunda 2:1 är stor och omfattar 102 ha och möjlighet bör finnas till en
placering utanför sfrandskyddat område,
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Sökt strandslcyddsdispens bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften.
Sökt förhandsbesked är placerad inom strandskyddat område. Lokaliseringen bedöms
som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig
placering av byggnader med hänvisning till bland annat natur- och kulturvärdena på
platsen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas

t
Lagrum

|

2, 8 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

t
t

I
i

Undertag titt beslut

l

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-17

i
<

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, garage och uthus inom fastigheten Upplunda 2:1.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 102 ha.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15
§§ miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet
att medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Upplunda 2:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Utdragsb estyrkande
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Datum

3(4)

2015-04-02

Dnr 2014-2832

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 straadslcyddat 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 anclra 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 får en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs får 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 far strandskyddsdispens endast medges om det ar
förenligt med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och
4 kap miljöbalken tillämpas,

Utdmgsb estyrkande
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2015-04-02

Dnr 2014-2832

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 ar 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.

Utdragsbe styrkande
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Datum

2015-04-02

Dwr 201.5-563

Fjäll 2:39 - m iljö san ktion savg ift avseende inrättande av
avlo pp san o rd n in g utan tillstån d
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§ och punkten 3.L L i bilagan till samma förordning;
1. Mannerhof Lena, personnummer 19560323-0227, skall betala miljösanktionsavgift på
5000 kronor

M o tiv e rin g

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Fjäll 2:39 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 BDT-anordiimg Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att M annerhof Lena har
inrättat avlopp sanordningen utan att söka tillstånd. 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.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2015-03-10

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 avloppsanordnmgar, .

Utdragsbestyrlcande
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Datum

2015-04-02

Dnr 2015-563

Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsaygift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälmngspliktig 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 railjösanktionsavgiften
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 milj osanktionsavgi ft betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun
meddela föreskrifter om att det istället för anmälan kravs tillstånd för att inom vissa delar av
kommunen inrätta bad-, disk, dusch 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 får att inrätta
avloppsanordningar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longituden 19° 15r samt inom Kallskärs skärgård
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,

Bakgrund

Till Bygg- och miljökontoret inkom 2015-02-16 en ansökan om att på fastigheten Fjäll 2:39
få installera en sluten tank for omhändertagande av WC-vatten, I samband med detta
uppdagades att det saknas tillstånd får den befintliga BDT~a.vloppsanordningen på
fastigheten, Befintlig avloppsanordning på fastigheten utgörs av ett Biolan gråvattenfilter
som leds vidare till stenkista, Tillstånd för avloppsanordningen saknas i Bygg- och
miljökontorets arkiv, För att installera en avloppsanordning krävs tillstånd från Bygg- och
miljönämnden,

Utdragsbestyrkande
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2015-04-02

Dnr 2014-2551

Avgift
Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt befalningsuppmaning 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 delgefts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
la.gakraftvun.nen dom och. beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Utdragsbestyrkande
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Datum

2015-04-02

Dnr 2014-2597

Svartnö 2:22 - m iljö san ktion savg ift fö r inrättande av
avlo pp san läg g n in g utan tillstån d
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 nutjösan.ktionsavgifter 3 kap 1§■och punkten 3.1.1) i bilagan till samma förordning:
1. Lundberg Rolf Stefan, personnummer 19440413-1353, Västra Björkholmen 1, 760 19
Furusund, ska betala miljösanMonsavgifl1på 5000 kronor.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2014-12-01 med tillägg 2015-03-23
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15 § 10

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att Lundberg Rolf Stefan överträtt miljöbalken (SFS
1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 och förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd 13§.
Den slutna tanken anlades 2012 enligt skrivelse från Lundberg Rolf Stefan, men någon
ansökan om tillstånd till Bygg- och miljönämnden gjordes mte. Hela avloppsanläggningen
saknar tillstånd i Bygg- och miljökontorets arkiv. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att fastighetsägaren har inrättat avloppsanläggningen utan att ha ansökt om
tillstånd för dess anläggande.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret föreslår att
Bygg- och miljönämnden beslutar att Lnndberg R olf Stefan ska betala miljösanktionsavgift
på 5000 kronor.
Betalning

Miijösanldionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som kommer att sändas till
Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 4§.

Utrlragsbestyrfcand e
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Efter sista betalningsdagen far detta beslut enligt 30 kap 5§ andra stycket Miljöbalken
verkställas som laga kraft vunnen dom och beloppet förfaller till betalning detta datum även
om beslutet överklagas,

Lagstiftning

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 är det förbjudet att släppa ut
avloppsvatten till mark, vattenområde eller grundvatten utan tillstånd eller innan anmälan
gjorts,
Enligt förordning (SFSf 998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13§ är det
förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter skall anslutas,
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att
en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en verksamhet
som är tillståndspliktig eller anmaftungspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts,
Enligt 30 kap 3§ miljöbalken ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas m ot ges
tillfälle att yttra sig,
Enligt förordningen (SFS 2012:259) ommiljösanktionsavgifter skamiljösanktionsavgifter
tas ut för de överträdelser som anges i bilagan till denna förordning, Enligt denna bilaga
punkt 3,1,1 ) är miljösanktionsavgiften 5000 kronor får överträdelsen att utan tillstånd
inrätta en avloppsanläggning trots att ett sådant tillstånd krävs,
Enligt 30 kap 2§ miljöbalken ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet, Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt,

Bakgrund

Nyttjare av fastigheten Svartnö 2:22 informerade 2014-07-10 Bygg- och miljökontoret i
Norrtälje kommun om att sluten tank för vattentoalett anlagts utan tillstånd på fastigheten.
1 inkommande skrivelse från Rolf Stefan Lundberg daterad 2014-10-09 anges att man under
2012 installerade en sluten tank på fastigheten Svartnö 2:22, Enligt skrivelsen togs
anläggningen i bruk under september 2012,

Utdragshestyrkamie
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Bygg- och miljökontoret utförde 2014-11-20 besiktning av avloppsanläggningen på
fastigheten Svartnö 2:22. Vid besiktningen konstaterades att fastighetens avloppsanläggning
utgörs av en sluten tank for vattentoalett och en slamavskiljare med efterföljande infiltration
för bad-, disk och tvättavlopp. Anläggningen för bad-, disk- och tvättvatten handläggs vidare
i tillsynsärende med diarienummer 2014- 001599.
För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltrationsbädd krävs
tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Tillstånd for fastighetens avloppsanläggning har inte
sökts hos Bygg- och miljönämnden, i samband med nedläggande av avloppsanläggningen.

K o m m u m c e rin g

Yttrande har inkommit från fastighetsägaren och verksamhetsutövaren efter det att Byggoch miljönämndens arbetsutskott kommunicerat förslag till beslut.

IMragsbesiyrkande
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2015-04-02

Dnr 2015-275

M ellingeholm 6:1 - Nytt vägnam n i Norrtälje
Beslut

Bygg- och Miljönämndens arbetsutskott beslutar
1,

Följande nytt vägnamn i Melltngeholm antas
Backtorpshöj den

Underlag för beslut

Området är under detaljplaneläggning och vägslingan in från Södra kustvägen (väg 276)
föreslås få namnet Backtorpshöj den. N amnet Backtorp har geografisk anknytning och står på
historiska kartor,
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2015-04-02

Dnr 2015-274

Sika 4:37 - Nytt vägnam n i Norrtälje
Beslut

Bygg- och Miljönämndens arbetsutskott beslutar
1,

Följande nya vägnamn i Sika antas
Silcavägen
Argonvägen
Neonvägen

Underlag för beslut

Vägen frän Södra kustvägen in till Sika föreslås få namnet Sikavägen, Vägarna i det nya
industriområdet söder om Sikavägen namnges på temat ädelgaser och de två nya namnen
föreslås bli Argonvägen respektive Neonvägen,

Utdragsbestyrkan.de
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Dnr 2014-2856

M ånads rapport for perioden t o m februari m ånad 2015

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1, Godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen

Underlag för beslut
Månadsrapport inklusive avvikelserapport samt tjänsteskrivelse daterad 2015-03-10

Bakgrund
Resultatet för februari månad visar ett överskott om 2 745 tkr. Kostnaderna är 1 012 tia
lägre än bndgeterat. I posten ingår lönekostnaderna 514 tkr och övriga kostnader 498 tkr. De
lägre kostnaderna för personal beror på vakanser samt annan frånvaro. Rekrytering av flera
handläggare pågår på två enheter.
Intäkterna är 1 733 tio* högre än budgeterat för perioden där hälsoskydd och bygglov står för
hnvnddelen.
Prognosen är att resnltatet för 2015 kommer att sluta med ett Överskott om 422 tkr.

Utd ragsbesty rkand e
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1(5)

2015-04-02

Dnr 2015-269

Em m aus 62, Em m aus 61 - förh an d sb esked fö r nybyggnad av fyra
flerbo stad sh u s, carport, so p h u s och parkeringar
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fyra flerbostadshus, carport, sophus och
parkeringar inom fastigheterna Emmaus 61 och 62=
Villkor;
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller 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
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon
- Att fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Jåv

Margareta Lundgren (S) och bygglovschef Tore Strömberg är inte närvarande vid ärendets
behandling.

M o tiv e rin g

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra flerbostadshus, carport, sophus och
parkeringar.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av fyra flerbostadshus i fem
våningar med byggnadsarea på 350 kvm. Utöver det far carport och garage uppföras.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Flerbostadshus placeras på mark som endast far bebyggas med uthus, carport och garage
samt delvis inom område som endast undantagsvis får bebyggas med mindre uthus och
sophus.

P
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Carport och parkeringar placeras inom område som är avsett för flerbostadshus samt inom
område som endast undantagsvis får bebyggas med mindre uthus och sophus,
Maxtillåtna byggnadsarea på 350 kvm per byggnad överskrids med 86 kvm.
Gällande detaljplan lämnar utrymme för uppförande av sökta byggnader. Enligt den skulle
nya flerbostadshus placeras i norra delen av fastigheterna mycket närmare de befintliga
flerbostadshusen samt de som är under uppförande. Byggnadernas form skulle vara
rektangulära och placeras med långsidorna mot befintlig bebyggelse, Utöver det skulle
bebyggelsen koncentreras på mycket liten yta och skulle begränsa utsiktsmöjligheteraa för
de flesta lägenheter i de bakomliggande byggnaderna, Vidare skulle lägenheterna i de nya
husen som är lokaliserade i de två lägsta våningsplanen förlora utsikt över Norrtäljeviken.
Det nya förslaget visar fyra flerbostadshus med en mera kvadratisk form i stället för
rektangulär som placeras 20-30 meter längre söderut mot Norrtäljeviken. Carport, sophus
och parkeringar placeras bakom dessa byggnader. Detta medför att utsiktsmöjligheter för
bakomliggande bebyggelse förbättras avsevärt samt att carport, sophus och parkeringar
göms mellan sökta byggnader och bakomliggande kulle. Påverkan på övrig bebyggelse inom
området anses vara försumbar.
Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra flerbostadshus, carport, sophus och
parkeringar avviker hån gällande detaljplan avseende placering och yta, Avvikelsen far
anses vara förenlig med detaljplanens syfte och bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som
avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.
Den nu sökta avvikelsen från detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
eller en begränsning av en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen enligt 9 kap
31 e § plan- och bygglagen.
Nu sökt förhandsbesked anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering
enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas
vid lokaliseringen av bebyggelse.

Lagrum

9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen
2 kap och 8 kap plan- och bygglagen
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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 påböijas,
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 beshrtet 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 var för, 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
Tjänsteskri velse 2015-03-30

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra flerbostadshus, carport, sophus och
parkeringar,

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av fyra flerbostadshus i fem
våningar med byggnadsarea på 350 kvm, Utöver det får carport och garage uppföras,
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Flerbostadshus placeras på mark som endast far bebyggas med uthus, carport och garage
samt delvis inom område som endast undantagsvis far bebyggas med mindre uthus ocli
sophus,
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Carport och parkeringar placeras inom området som är avsett för flerbostadshus samt inom
område som endast undantagsvis far bebyggas med mindre uthus och sophus.
M axtillåtna byggnads are a på 350 kvm överskrids med 86 kvm.
Sökt plats är obebyggd.
Bygg- och miljönämnden hade i sitt beslut, arbetsutskottets protokoll 2011 -02-03 § 42,
beviljat förhandsbesked för samma åtgärd. Detta beslut har gått ut utan att sökt åtgärd
påbörjats,

Tillämplig lagstiftning

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.
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 derrna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 §
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider m ot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomfårandetiden 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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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Emmaus 20, 21, 22, 28, 43, 44, 49, 50,
60, 63, 64, 65, Tälje 3;81 och 3:84 är berörda av sökt byggprojekt,
Ägare till fastigheterna Emmaus 20, 21, 22, 28, 43, 44, 49, 50, 60, 63, 65, Tälje 3:81 och
3:84 har enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse,
Ägare till fastigheten Emmaus 64 har inte kommit in med något yttrande.

Dagens sammanträde
Margareta Lundgren (S) och bygglovschef Tore Strömberg är inte närvarande vid ärendets
behandling på grund av jäv,
Gunnar Kjelldahl (C) utses att justera denna paragraf

Exp till
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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A llm än inform ation
Bygg- och miljöchefen Sara Helmers son informerar om
1. Namnsättoingstörslag i nya hamnområdet.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna
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