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Datum

20154)5-05

Dnr 2014-2568

Emmaus 61 * marklov för trädfällning
B eslu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
i.
Avslå marklov for trädfällning inom fastigheten Emmaus 61.
M otivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende att de två träd som
avses fällas är utpekade och inmätta som värdefulla träd som ska bevaras på
detaljp lanekartan.
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun har fått möjlighet att yttra sig över ansökan
och har bedömt att det inte finns några skäl att falla de aktuella träden. Träden har också
besiktats av kommunens miljöstiateg 2014-12-01 som inte har sett några skäl till att fälla
träden.

Lagrum

9 kap 31 b § och 35 §, plan- och bygglagen.

U pp lysningar

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 oeh 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.

Ut dr agshe styrkan de
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Datum

2(3)

2015-05-05

Dnr 2014-2568

Underlag till beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-15 med tillägg 2015-03-30
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-05 § 18

Ärendet

Ansökan avser trädfällning av två träd inom fastigheten Emmaus 61.
Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som anger att befintliga värdefulla träd ska bevaras och
att marklov krävs för trädfällning.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende att de träd som avses
fallas är utpekade och inmätta som värdefulla träd som ska bevaras på detaljplanekartan.
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun har blivit hörd i frågan och har enligt yttrande
2014-12-05 erinringar mot sökt åtgärd.
Fastigheten är obebyggd, men kan enligt gällande detaljplan bebyggas med bostäder, de
aktuella träden är placerade på mark som endast undantagsvis får bebyggas med mindre
uthus och sophus,
Fastighetens areal är 4412 m2.
På ansökan står Emmaus 65 och Tälje 3:81, rätt fastighet är Emmaus 61, vilket har
meddelats sökanden.

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 9 kap plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 bygglov
ges for en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen
är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits. [2011:335]

Utdragsbe styrkande
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Datum

3(3)

20! 5435-05

Dnr 2014-2568

K om m unicering etter au

Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.

Exp till

Utdragsbestyrkande
/ )
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Datum

1(3)

2015-05-05

Dnr 2015-390

Frihamra 1:8 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
B eslu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Frihamra 1; 8

M otivering

Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-04-01 inom fastigheten Frihamra
1:8 konstaterades att fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och ett par mindre uthus,
Garage eller större uthus saknas, Byggnaderna är placerade i ena änden på tomten, Ett
vanligt staket är uppsatt runt hela fastigheten,
Bedömning gjordes att befintlig tomt är av normalstorlek och stämmer väl överens med
byggnadstraditionen i området, Uppförande av ytterligare ett bostadshus på tomten skulle
innebära tillskapande av en tomt som strider mot bebyggelsetraditionen i området,
En bostadsfastighet ska rymma bostadshus med komplementbyggnader, parkering och. plats
för utevistelse och lek, Ansökan avstyrks med stöd av 8 kap 9 § plan- och bygglagen då sökt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus innebär tillskapande av en fastighet som
med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar inte kan anses vara varaktigt
lämpad for sitt ändamål,
Fastigheten ligger inom primärt vattenskyddsområde för Finsta-Kilen, Detta område är
reservvattentäckt för Norrtälje kommun, Nyetablering inom skyddsområdet bör endast ske
ytterst sparsamt för att inte riskera att vatfenkvalitén förorenas eller på annat sätt försämras,
Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks,

Lagrum

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

Utdragsbest yrkande
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Datum

2(3)

2015-05-05

Dnr 2015-390

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-17

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Frihamra
1: 8 .
B akgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är lanspråkiagen och bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader,
Fastighetens areal är 1 630 m2
Fastigheten ligger inom primärt vattenskyddsområde för Finsta-Kilen. Detta område är
reserwattentäckt för Norrtälje kommun.
Tilläm plig 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 exploateringsåtgärder.
Enligt 8 kap 9 § plan- och bygglagen 9 ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på
ett satt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
1. naturförutsättnmgama så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång hån tomten samt anordningar som
medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckningsfordon,

Utdragsbe styrkande

/

/

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 7 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2015-05-05

Dnr 2015-390

4, det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5, personer med nedsatt rörelse- eller orienferingsförmåga ska kunna komma tram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6, risken för olycksfall begränsas,
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse,
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första
stycket 4, ska man i första hand ordna friyta,

Utdragsb e styrka ode
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Datum

1(3)

2015“05-05

Dnr 2015-162

Gräddö 10:7 - bygglov för nybyggnad av garage/förråd
B eslu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja bygglov for nybyggnad av garage inom fastigheten Gräddö 10:7,
2 Bevilja startbesked for påbörjande av åtgärden,
3, Fastställa kontrollplanen,
4, Uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och
miljökontoret infor utfärdande av slutbesked,
5, Tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt
6, Åtgärden inte är av sådan omfattning att fardigställandeskydd 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.
- .Påböljandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- ocb
miljökontoret.

M otivering

Ansökan tillstyrks då sökt bygglov för garage byggs på en tomt som redan är i an språktagen
av ett enbostadsbus. Därmed bedöms inte heller riksintresset på platsen skadas av sökt
byggnation.
Nu sökt bygglov för garage bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 lcap 31 § planoch bygglagen.

U p p ly sn in g a r

Sökt plats är reserverad för kommunala VA-ledningar. Innan Gräddö 10; 7 styckades av från
Gräddö 10; 1 fanns ett upprättat servitutsavtal för ledningar på sökt plats. Om detta
servitutsavtal fortfarande är giltigt efter att avstyckning bar skett är inget som Bygg- och
miljönämnden bar att ta ställning till vid utfärdande av bygglov.

Utdra gsbe styrkande
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Datum

2(3)

2015-05-05

Dnr 2015-162

Frågan om eventuella servitut, som belastar en fastighet, kan utgöra hinder mot att uppföra
en byggnad är inget som Bygg- och miljönämnden har att ställning till, Rätten till eventuella
servitut prövas av annan lagstiftning (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom 6 november
2012 i mål nr P 5914-12), Bygg- och miljönämnden har endast att ta ställning till om
bygglov kan beviljas enligt plan- och bygglagen,
Bygg- och miljönämnden vill förtydliga att beviljat bygglov inte ger automatisk
rätt att uppföra byggnaden, Eventuella servitut som belastar fastigheten kan
utgöra ett hinder från att få uppföra byggnaden vilket styrs av annan lagstiftning
an den som råder under Bygg- och miljönämndens ansvarsområde,
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,

Lagrum

9 kap 31 § plan- och bygglagen,

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-20

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Gräddö 10:7,

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse,
Fastighetens areal är 1 152 m 2.
Fastigheten ar avstyckad 2012-31-06,

Utdragsfeestyrkande
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Datum

3(3)

2015-05-05

Dnr 2015-162

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gräddö 10:7 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tilläm plig 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 I § 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 exploatenngsätgärder.
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.

Exp till
Post och Inrikes Tidningar

Utdragsb e styrkande
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Datum

I(5)

2015-05-05

Dm 2014-2535

Gördelmakaren 2 - uttagande av byggsanktionsavgift för
påbörjande av åtgärd, ändrad användning av lokal, innan
startbesked utfärdats och tagande lokal i bruk innan slutbesked
utfärdats
B eslu t

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1, Påföra
ändring av lokal till vetennärpraktik,
en byggsanktionsavgift om 89 834 kronor för påbörjandet av åtgärden innan Bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked, samt
2. Påföra
ändring av lokal till vetennärpraktik,
en byggsanktionsavgift om 17 967 kronor for att ha tagit lokalen i bruk innan Bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om slutbesked.

M otivering

Vid ett av Bygg- och miljökontorets besök 2015-03-18 inom fastigheten Gördelmakaren 2
visade det sig att lokalen föi kontor/skola inom fastigheten har ändrats till veterinärpraktik: samt
att lokalen har tagits i bruk for den nya användningen,
Enligt 10 kap, 3 och 4 §§ plan- och bygglagen (PBL) får en åtgärd mte påbörjas innan Byggoch miljönämnden har gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov och de delar som
omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk mnan Bygg- och miljönämnden har gett ett
slutbesked om nämnden inte beslutar annat,
Då den ändrade användningen påbörjats samt tagits i bruk utan. att Bygg- och miljönämnden
varken utfärdat ett beslut om startbesked eller slutbesked ska en sanktionsavgift tas ut med stöd
av 11 kap, 51 § PBL,
Berörd lokal har en area om 298 kvm vilket ger en sanktionsarea om 298 - 15^ 283 kvm
Enligt 9 kap, 8 § 4 pkt plan- och bygg förordningen (PBF) är b yggsanktions avgiften for att trots
förbudet i 10 kap, 3 § PBL påbörja cn sådan ändring av en byggnad som kräver lov och som
innebär ändrad användning innan Bygg- och miljönämnden har gett ett startbesked 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 pn sba sbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som ändringen avser.

Btdragsbestyrkande
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Datum

2(5)

2015-05-05

Dnr 2014-2535

År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor vilket ger en byggsankftons avgift om;
(0,25 x 44 500) 4 (0,00625 x 44 500 x 283) = 89 834 kronor.
Enligt 9 kap. 20 § 4 pkt PBF är byggsanktionsavgift.cn för att trots förbudet 10 kap. 4 § PBL ta
en byggnad, i bruk efter en ändring som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har
gett ett slutbesked 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00125 prisbasbelopp per kvadratmeter
av den sankfionsarea som ändringen avser.
År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor vilket ger en byggsankfionsavgift om;
(0,05 x 44 500) t- (0,00125 x 44 500 x 283) - 17 967 kronor.
Verksamheten ”Dju.rldmiken”, som är den veterinärpraktik som öppnats i berörd lokal, drivs av
företaget
bedöms därtör vara den söm fatt en fordel äv överträdelsen och den som begick överträdelsen
och är därmed den som bygg sanktion savgiftema ska tas ut av enligt 11 kap. 57 PBL,

Lagrum

10 kap 3 eller 4 § och 11 kap, 51, 53 ocli 57 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 1, 8 och 20 §,plan- och byggförordnmgen (SFS 2011:338),

U n d e rla g till b e s lu t

Ansökan
Tjänsteskrrvelse 2015-04-06

Ä re n d e

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov for ändrad användning från kontor/skola till
veterinärpraktik samt uppsättning av skyltar

Bakgrund

Fastigheten Gördelmakaren 2 är ianspråktagen och bebyggd med handclslokal i två plan och
skola/kontor i tre plan vata.v en lokal på, bottenplan avser den nu berörda åtgärden, Ägaren
till fastigheten Gördelmakaren 2 är
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök 2015-03-18 inom fastigheten Gördelmakaren 2
konstaterat att lokalen för kontor/skola inom fastigheten har ändrats till veterinärpraktik och
verksamheten var igång,
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Dnr 2014-2535

Tilläm plig 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 §.
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 avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan iullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller lornnat 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 förde! av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en 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 tår uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan ändring av en byggnad som
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen
och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbeskcd
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1. får ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den sanktion sarea som ändringen avser,
2. for en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett fl erbo stadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
Enligt 9 kap 20 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en ändring som
innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. för ett en- eller tvåbostadsbus, 0,025 pnsbasbelopp med ett tillägg av 0,0006
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0125 pnsbasbelopp med ett
tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för lcultureller idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0025 pnsbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen,
ska det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.

Ö vriga up plysn ingar

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om Bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en. hyggsanktionsavgift.
Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.

Om en byggsanktionsavgift har beslntats for 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.
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Humlö 1:18 - Bygglov för tillbyggnad av gäststuga (carport)
B eslu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1, Avslå bygglov för tillbyggnad av en. gäststuga (carport) inom fastigheten Humlö 1:18.

M otivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Enligt gällande detaljplan har fastigheten ett område med punkiprickad mark på 6 meter från
gräns mot norr, söder och öster, Ca 90 % av föreslagen tillbyggnad placeras över
punktpiickad mark som inte får bebyggas,
N u sökt tillbyggnad av en gäststuga (carport) bedöms inte vara förenlig med
bestämmelserna 1 9 kap 3 1 b § 1 plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks,

Lagrum

9 kap, 31 b § 1

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänstesknvelse 2015-04-02

Ä rendet

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gäststuga (carport) inom fastigheten Humlö 1:18.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan, Delar av fastigheten omfattas av så kallad prickad mark
som inte far bebyggas, Byggnader måste placeras minst 6 meter från den södra gränsen och
den östra gränsen,

U t d ra g sb e s ty r k än d e
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Ca 90 % av tillbyggnaden är placerad inom det pimktpriclcade området.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2015-04-07 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att inte ändra sin ansökan.

Tilläm plig 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 ar 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),
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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Nrord 7 - bygglov för nybyggnad av garage
B e slu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för nybyggnad av garage

M otivering

Bygglov för nybyggnad av garage (återuppbyggnad) beviljades 2013-10-01 genom beslut
dnr 2013-1196. Beslutet om bygglov är knutet till ett rättelseföreläggande vid vite om
återuppbyggnad av en riven byggnad belagd med rivningsförbud enligt detaljplan.
Det nu sökta bygglovet inom fastigheten Niord 7 skulle komma att innebära att det
lagakraftvunna föreläggandet inte kan komma att verkställas. Beviljande av ett nytt bygglov
inom fastigheten innebär även att det kommer att finnas två, vid sidan av varandra giltiga
bygglov, för uppförande av garage.
Den tidigare beviljade byggnadens utformning stämmer bättre överens med den olovligen
rivna byggnadens kulturhistoriska värden, utformning och storlek.

Lagrum

9 kap 30 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-03

Ä ren d et

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage,

Btdragsbe styrkande
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B akgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan. Den berörda delen av fastigheten är betecknad med Q
som betyder att användningen ska anpassas till byggnadens kulturvärde, dock ej till
bostäder. Byggnader får uppföras upp till en våning. Byggnaden får ej rivas. Byggnadens
yttre form och karaktär skall renoveras med hänsyn till den ursprungliga. Material och
utförande ska överensstämma med armaturfabrikens karaktär. Tillgänglighetskrav behöver
ej uppfyllas.
Startbesked far inte ges förrän saneringsåtgärderna är genomförda i sådan omfattning att
marken är lämplig för avsedd användning.
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2013-03-07 konstaterades att den
enligt gällande detaljplan Q-märkta byggnaden delvis hade rasat inom fastigheten Niord 7.
Vid en senare utförd besiktning av bygg- och miljökontoret 2013-03-11 konstaterades att
byggnaden helt hade rivits.
I enlighet med det rivningslov som meddelats 2012-04-20 för vissa byggnader inom
fastigheten Niord 7 och 1 framgår att den rivna byggnaden vilken är Q-märkt inte far rivas
utan ska bevaras.
Bygg- och miljökontoret har startat ett ärende om föreläggande av rättelse.
Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut 2013-10-01 beviljat bygglov för uppförande av
garage på den aktuella platsen.
Bygg- och miljönämnden har i sitt beslut 2013-11-12 beviljat rivningslov för rivning av
grund (industribyggnad) på den aktuella platsen.

Tilläm plig 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
bygglovsprö vning 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,
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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]

S am råds- och rem issyttranden sam t bem ötanden

WSP:s antikvarie har enligt kulturhistorisk utredning av den 4 september 2014 inget att
erinra mot sökt bebyggelse. De konstaterar att byggnad har fått mindre volym och att
placering är ändrad. De anser att byggnaden kommer att ha ett miljöskapande värde. Vad
beträffar volym säger de "Den negativa förminslmingen bedöms in te påverka det
kulturhistoriska värdet negativt då byggnaden återuppbyggs i en volym och skala som
påminner om den ursprungliga byggnaden. "
Beträffande placering skriver WSP "Det är lämpligast att placera byggnaden i liv med den
nya bostadshuset" samt "Förslag om. 4 m bred passage i väster bedöms vara rimlig ur
kulturhistorisk synpunkt",

D a g e n s s a m m a n tr ä d e
Y rk a n d e

Ordförande Margareta Limdgren(S) yrkar
- avslag på ansökan (se motivering).
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i avslagsyrkande!
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Phaeton 10 - bygglov för fasadändring och tillbyggnad av
affärsbyggnad {kontor och enbostadshus) samt installation
eldstad
B e slu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1« Bevilja bygglov lör fasadändring och tillbyggnad ay affärsbyggnad (kontor och
enbostadshus) samt installation eldstad,
2. Bevilja dispens från krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- och orienterings förmåga gällande bostadslägenhet med hänsyn till
ändringens omfattning samt varsamhetskravet,
3. Tekniskt samråd erfordras,
4. Kontroll ansvarig krävs för sökt åtgärd,
5. Färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställande skydd,
samt
6. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

M otivering

Ansökan avser bygglov för fasadändring och tillbyggnad av affärsbyggnad (kontor och
enbostadshus) samt installation eldstad.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Sökt tillbyggnadplaceras delvis på mark som ej får bebyggas.
Stockholms läns museum har enligt yttrande 2014-03-20 inget att erinra mot sökt
bebyggelse.
Bygg- och miljökontoret anser att föreslagen tillbyggnad ger en mera symmetrisk fasad mot
väster som gör att volymen på den västra delen samspelar bättre med resten av byggnaden.
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Föreslagen balkong ligger utanför fastigheten Phaeton 10 inom ett område som är betecknat
som gågata. Inom det aktuella området finns det i dag en trappa som upptar samma yta som
föreslagen balkong. Detta är en avvikelse från gällande detaljplan men Bygg- och
miljökontoret anser att detta har prövats i tidigare bygglov samt att nytt utförande kominer
att underlätta skötsel av allmän plats.
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 tillbyggnad av affärsbyggnad (kontor och enbostadshus) samt
installation eldstad avviker från gällande detaljplan avseende placering. Avvikelsen på
2,05 % får anses vara förenlig med detaljplanens syfte och bedöms utgöra en sådan liten
avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.

Med stöd av 3 kap 23 § plan- och byggförordningen medges även undantag för gällande
tillgänglighetskrav för bostadsdel som är förlagd på byggnadens övervåning.

Lagrum

9 kap 31 § plan- och bygglagen

U pp lysningar

Bygglov krävs för tillfällig uppställning av arbetsbodar/byggbodar och ansökan om
tidsbegränsat bygglov för dessa ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i god tid innan
etableringen av eventuella bodar avses påbörjas.
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag: Lennart Gullberg.
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 gjutaing av en platta.
Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna
godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras i största möjliga utsträckning.
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När du har fatt ditt bygglov beviljat: kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och din
kontroll ansvari ge till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag
till Icontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Om projektet
bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett startbesked.
Det åvilar1den sökande att själv undersöka hos vatten- och avi opp s avdelm n gen, i Norrtälje
kommun, om sökt åtgärd medför avgiftsskyldighet enligt taxa för kommunalt vatten- och
avlopp.
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en by ggsaaktionsavgift.
Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en 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 tätt 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 påbörjas.
Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet ar fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar deo 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.

U nderlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-20

Utdrag sbe styrkande
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Ärendet

Ansökan avser bygglov för fas ad ändring och tillbyggnad av affärsbyggnad (kontor och
enbostadshus) samt installation eldstad.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av bostäder och kontor i en
våning. Befintlig byggnad är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som inte får rivas.
1 Bevarandeprogrammet för Norrtälje stad ar aktuell byggnad markerad som särskild
värdefull.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en byggnad.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Sökt tillbyggnad placeras delvis på mark som ej får bebyggas.

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 b, c § plan-och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § t o c h 3 1 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 ar 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),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap, 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
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Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eder c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.
Sam råds- o ch rem issyttranden sam t bem ötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna PHAETON 9,14, TÄLJE 4:58 och 4:62
är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna PHAETON 9, 14, TÄLJE 4:58 och 4:62 har enligt yttranden inga
erinringar mot sökt bebyggelse.
Stockholms läns museum har enligt yttrande 2014-03-20 inget att erinra mot sökt
bebyggelse.

Exp till
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Rådmansö-Östernäs 3:4, 2:5 - förhandsbesked och
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Rådmansö-Östernäs 2:5, 3:4.
R e s e rv a tio n

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

M otivering

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Rådmansö-Östernäs 2:5,3:4.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus och uthus, platsen för tänkt fritidhus är obebyggd och
allemansrättsligt tillgänglig. Skäl för att fa uppföra ytterligare ett fritidshus mom fastigheten
bedöms inte firmas.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en allt för stor påverkan i strandskyddat område. Bygg- och miljökontoret besiktade
fastigheten 2015-03-27. Intrycket är att ett nytt fritidshus tar t anspråk mark som upplevs
ligga utanför hemfridszonen för det befintliga fritidshuset och bedöms tillgängligt för
allmänheten, Befintligt fritidshus hemfridszon bedöms inte sträcka sig över sökt plats då
platsen föl1sökt åtgärd i dag är en tillgänglig skogsbevuxen del av fastigheten. Med ett nytt
fritidshus på platsen kommer den avhållande effekten att sträcka sig över ett större område
än den, gör med det fritidshus som står där idag. Annan placering av ett nytt fritidshus inom
den strandslcyddade delen av fastigheten bedöms också få negativ påverkan på
strandskyddet då skäl för att få uppföra ytterligare ett fritidshus inom det strandskyddade
området inte bedöms fmnas.
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Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
1 normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd mom 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. Den avhållande effekten sträcker sig
ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Straudskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte.
Då några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandslcyddsdispens 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 varför förhandsbesked inte kan
tillstyrkas.
Lagrum

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

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskri velse 2015-04-10

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked och strandslcyddsdispens får nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Rådm an sö -Östemäs 2:5,3:4.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten landareal är 30,3 ha och den är bebyggd med fritidshus och tillhörande uthus,
sökt plats är obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom nlcsintresseområde för
samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Utdragsbestyrka nde

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOIX
Datum

3(4)

2015-05-05

Dnr 2015-111

Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Sökanden har 2015-02-03 fatt möjlighet att ange om de vill få ansökan, prövad av Bygg- och
miljönämnden eller återkalla den och har 2015-02-19 inkommit med en skrivelse om att få
ansökan prövad. Övriga synpunkter ändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Vid en besiktning utförd av Bygg- och miljökontoret 2015-03-27 framkom att tänkt plats
for fritidhuset är i en skogsbevuxen del av fastigheten ca 20 meter från ett befintligt
fritidshus. Intrycket är att ett nytt fritidshus tar i anspråk mark som upplevs ligga utanför
hemfridszonen för det befintliga fritidshuset och bedöms tillgängligt for allmänheten. Med
ett nytt fritidshus på platsen kommer den avhållande effekten att sträcka sig över ett större
område än med det fritidshus som står där idag.
Frågan om vatten- och avlopp har inte tagits upp då förhandsbesked inte kan tillstyrkas med
hänvisning till att dispens från strandskyddet inte bedöms kunna tillstyrkas.

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 allem ansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras for 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 skal 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,

Utdragsb e styrkande
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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.

D a g e n s s a m m a n tr ä d e
Y rk a n d e

Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan med hänvisning till att sökt placering ligger mom befintlig hemfridzon.
Regeringsformen 2 kap § ] 5 lyder ”vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan
tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation
eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inslaänker användningen av
mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.
Några angelägna allmänna intressen finns inte för sökt placering och några sådana
angelägna allmänna intressen för sökt plats finns inte heller redovisade. Därför ska sökt
bygglov beviljas. I förarbetet till strandskyddslagen talas om stor restriktivitet vid
beviljande av strandskyddsdispens. Det är inte rimligt att hänvisa till denna restriktivitet
inom befintlig hemfridszon. Allmänintresset kan inte anses så starkt att det är överordnat
det enskilda intresset av en begränsad utökning av hemfridszonen.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Rävsnäs 7;1 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus
Beslut

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

M otivering

Fastigheten Rävsnäs 7:1 ar bebyggd med ett fritidshus och ett antal uthus. Framför den
befintliga huvudbyggnaden fmns en udde. Uddens spets ligger c,a 70 m norr om
huvudbyggnaden. De delar av strandlinjen som ligger öster och väster om huvudbyggnaden
ligger på ett avstånd av ca 30-35 m.
Sökt byggnad placeras på udden norr om huvudbyggnaden.
Bygg- och miljökontoret anser att sökt byggnad skulle generera utökning av hemfridszonen
som skulle ha negativ påverkan på friluftslivet genom påverkan på den ffiapassagen som i
princip skulle förvinna helt och hållet. Därmed skulle möjlighet att obehindrad promenera
vid strandkanten mellan olika fastigheter försvinna.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag hån nybyggnads förbudet
bedöms inte föreligga för sökt bebyggelse.
1 miljöbafkspropositionen 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 fritidshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgängliga.
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Fritidshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller
avhåila allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där
allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt,
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv, Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsmtresset,
Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen,
I och med att strandskyddsdispens inte kan tillstyrkas saknas förutsättning att pröva ansökan
enligt plan- och bygglagen,

Lagrum

7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

U pp lysningar

Fakhtra 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 fo r beslut

Ansökan
Tjänsteslcrivelse 2014-12-16 med tillägg 2015-04-20
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15 § 5

U id n tg sb est y rk an d e
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Ärendet

Ansökan avser strandskydds dispens och förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus
inom fastigheten Rävsnäs 7:1,

Bakgrund

Sökande har under 2011 ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus alt,
enbostadshus söder om den befintliga huvudbyggnaden,
Bygg- och miljökontoret har i sitt beslut av den 3 november 2011 medgett undantag från
nybyggnadsförbudet samt beviljat förhandsbesked för ett fritidshus alt, enbostadshus inom
fastigheten Rävsnäs 7:1,
Länsstyrelsen har i sitt beslut, 526-34904-2011, av den 26 juni 2012 upphävt Norrtälje
kommuns beslut,
Länsstyrelsens beslut överklagades,
Mark- och miljödomstolen har i sitt beslut, M 4495-12, avslagit överklagandet,
Sökande har under 2013 ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt
tillbyggnad av en befintlig komplementbyggnad norr om den befintliga huvudbyggnaden,
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2013-05-29 föreslå
att avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§■ miljöbalken får uppförande av ett
enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 7; 1 samt att avslå förhandsbesked för uppförande av
ett enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 7:1,
Efter att sökande skriftligen återkallat sin ansökan 2013-10-21 avskrevs ärendet samma dag
från nämndens vidare handläggning,
Fastigheten ingår i område som saknar1detaljplan,
Fastighetens areal ar 1,35 ha,
Fastigheten Rävsnäs 7; 1 är bebyggd med ett fritidshus och ett antal uthus men tomtplatsen är
obebyggd,
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken, Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger,
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rävsnäs 7; 1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3,4,2, kartbilaga 3,1),
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rävsnäs 7; 1 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15,3, kartbilaga 15,1),

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som dispensen avser
- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det salenar betydelse för strandskyddets
syften
- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
~ behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse,
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdrspens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften,
Enligt 2 kap 1-3 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som 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,

U td ra g sh e sty rk a n d e

-j ' -

f f l f NORRTÄLJE
| Ä | KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au§ 82

SAMMANTRÄDESFROTOKOIX
Datum

5(5)

20! 5-05-05

Dnr 2014-2317

För området gäller särskilda hushållningsbestämm el ser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miijöbalken 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 esp 1oateringsforetag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
K om m unicering efter au

Sökanden inkom 2015-03-24 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts forslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte Bygg- och
milj ökontorets ställ nm gstagande.

Bxp till
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Rödlöga 1:12 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus
B eslu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked och erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§
miljöbalken för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1:12.

li/lotivering

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
inom fastigheten Rödlöga 1:12 (skifte 1) på ön Rödlöga i ytterskärgården.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus och tillhörande komplementbyggnader, platsen
för tänkt fntidhus är obebyggd och allemansräftsligt tillgänglig, Skäl för att få uppfora
ytterligare ett fritidshus inom fastigheten bedöms inte finnas.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller ensldlda intressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
restriktivi tet (prop. 2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hnr 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 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.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område. Platsen för tänkt fritidsbils är en
idag tillgänglig passage mellan några bebyggda och ianspråktagna fastigheter. Bebyggelse
på platsen skulle medföra att passagen riskerar att blockeras för allmänheten. Annan
placering av fritidshuset inom fastigheten bedöms också få negativ påverkan på
strandskyddet då skäl för att fa uppföra ytterligare ett fritidshus inom fastigheten inte
bedöms finnas.
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Sökt fritidshus bedöms påverka de många, riksintressena på platsen negativt,
Strandskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte.
Då några av miljöbalkens nämnda skäl 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.
Bygg- och miljökontoret bedömer att ett besök på platsen inte är nödvändigt för
bedömningen av ärendet.

Lagrum

2 och 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen.
7 kap 13-15 och 18 b, c och 26 §§, Miljöbalken.

U pp lysningar

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 släckas med.

Underlag til! beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-16 med tillägg 2015-03-31
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-05 § 22

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
inom fastigheten Rödlöga 1:12 (skifte 1).
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Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastighetens areal är 20,4 ha och
består av 14 skiften på både ön Rödlöga och andra öar i närheten.
Aktuellt skifte 1 är beläget på Ön Rödlöga och är bebyggt med fritidshus och tillhörande
komplementbyggnader, sökt plats är obebyggd och bedöms vara allemansrättsligt
tillgänglig.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården antagen 2005-0829.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:12 belägen inom:
-riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12)
-riksintresseområde för kulturmiljön Svartlöga-Rödlöga (se kapitel 12)
-riksintresseområde för naturvård, Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12)
-liksintresseområde för friluftslivet, Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12)
Ansökan gällde också en komplementbyggnad, den delen har dragits tillbaka av
sökanden och kommer att sökas för separat,

Tilläm plig lagstiftning

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

Sökanden inkom 2015-03-24 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut, Sökanden anför bla, att dispens borde tillstyrkas då det
på gramifastigbeten Rödlöga 1:15 beviljats dispens för ett fritidhus, Att en dispens
beviljats på en fastighet betyder inte att en dispens kan ges på en annan fastighet, då
varje enskilt ärende bedöms utifrån de specifika förutsättningarna på platsen, Sökanden
anför också att någon stig inte finns genom det aktuella området, något sådant har heller
inte påståtts utan endast att det idag är en tillgänglig passage, Sökanden anför vidare att
besiktning bör göras på platsen, Någon besiktning av platsen bedöms fortfarande inte
krävas då åtgärden bedöms vara förbjuden enligt miljöbalken och en dispens inte
bedöms kunna tillstyrkas på platsen, Vad sökanden anfört förändrar inte Bygg- och
miljökontorets ställningstagande,

Exp till
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Stärbsnäs 2:12 - bygglov för nybyggnad av ett fritidshus
B eslu t

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Stärbsnäs 2:12 efter
hörande av berörda sakägare och inlämnande av VA-utredning.
2. Tekniskt samråd erfordras.
3. Kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd.
4. Färd i gstä! jandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdi gställandeskydd.

M otivering

Sökt fritidshus placeras i sin helhet utanför den strandskyddade zonen. Fritidshuset placeras
inom befintlig bebyggelsemiljö och mom hemfridzonen av intilliggande fastigheten
Stärbsnäs 1:12. Med hänsyn till att byggnaden bedöms som. en naturlig komplettering
påverkas inte riksintressena nämnvärt.
För att inte inkräkta på strandskyddsområdet ska byggnaderna placeras helt utanför
str andsky ddszonen.

Lagrum

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

UnderJag tiN beslut

Ansökan
Tjänste skrivelse 2015-04-01

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Stärbsnäs 2: J 2.
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Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten ar avstyckad 1986 och bebyggd med två uthus, ett äldre uthus samt ett garage
beviljat av byggnadsnämnden 2002-04-25.
Fastighetens areal är 0,73 ha och består av 2 skiften.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom:
- riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
- riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Endast
ca 800 m2 av fastigheten är belägen utanför det strandskyddade området. Sökt byggnad är
belägen utanför strandskyddat om råde.
2015-02-12 utförde Bygg- och miljökontoret en besiktning på platsen, Nästan hela
fastigheten består av klippt gräsmatta och är bebyggd med två uthus som är placerade i den
nordvästra delen av fastigheten, de befintliga uthusen genererar ingen egen hemftidszon. I
övrigt är fastigheten obebyggd och fastigheten bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig.
Fastigheten omgärdas i öster av en skogsrand och en bebyggd fastighet och i väster av
bebyggda fasti gireter. 1 norr av en väg och i söder av vattnet. Fastigheten är idag en
tillgänglig passage ner till vattnet mellan några bebyggda och ianspråktagna fastigheter.
En ansökan om fritidshus har tidigare gjorts inom fastigheten med en annan placering och
utformning år 2005, den ansökan avslogs av dåvarande Byggnadsnämnden. Avslaget
överklagades av sökanden ända upp i Länsrätten som avslog överklagandet 2007.
Sökanden har fått möjlighet att yttra sig och har enligt en skrivelse inkommen 2015-03-23
genom ombud önskat få ärendet prövat i nämnden samt kompletterat med en ny ritning med
annan placering än första inskickade ritningen. Sökanden har anfört bland annat att
hemfridszonen kommer placeras utanför det strandskyddade området och att det finns
möjlighet öster om föreslagen placering att ta sig ner till vattnet. Samt att tidigare ansökan
som avslogs gällde ett större hus närmare stranden.
Att hemfridszonen som ett fritidshus generar inte kommer inverka på det strandskyddade
området kan inte säkerställas och Bygg- och miljökontoret bedömer att en eventuell dispens
från strandskyddet inte kan komma att tillstyrkas, inte heller kan möjligheten att ta sig ner
till vattnet öster om tänkt placering säkerställas i framtiden. Bygg- och miljökontoret gör
bedömningen att aktuell ansökan får samma påverkan på riksintressena som tidigare
ansökan som avslogs i nämnden 2005 oavsett storleken på byggnaden.
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Då bygglov inte bedöms kunna tillstyrkas har en utredning gällande vatten- och avlopp inte
påbörjats.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska. företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från. allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön.
För området gäller särskilda hushål 1ningsbe stämm el s er 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 exploateringsforetag och andra
ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till
befintlig bebyggelse.
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 ocb 4
kap miljöbalken tillämpas.

D a g e n s s a m m a n tr ä d e
Y rk a n d e

Gunnar Kjelldahl (C) yrkar
- bifall på ansökan med hänvisning till att sökt fritidshus placeras i sin helhet utanför den
strandskyddade zonen
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i bifallsyrkandet.
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Utanbro 4:3 - bygglov för nybyggnad av garage
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1, Avslå bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Utanbro 4:3,
M otivering

Förslaget strider mot gällande detaljplans bestämmelser i följande avseende:
Garaget är till stor del (ca 35 m 2 av 42 m2) placerat på mark som inte får bebyggas och har
en byggnadshöjd på cirka 3,1 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd på
komplementbyggnader är enligt gällande detaljplan 2,5 meter.
Avvikelserna bedöms inte vara förenliga med detaljplanens syfte eller utgöra en sådan liten
avvikelse som avses i 9 kap 31b § plan- och bygglagen,

ta g ru m

9 kap 3 Ib §, plan- och bygglagen,

Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-13

Ä rendet

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av garage på 42 m2 inom fastigheten Utanbro 4:3,

Bakgrund

Fastigheten omfattas av en detaljplan som medger en huvudbyggnad och en
komplementbyggnad med en sammanlagd byggyta på högst 200 m2 och med en
byggnadshöjd på 4,6 meter för huvudbyggnaden respektive 2,5 meter för
komp! em entbyggnad en,
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Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett bostadshus på ca 90 m 2 Fastighetens
areal är 1856 m 2,
Sökanden har 2014-10-22 fått möjlighet att återkalla/revidera ansökan eller få den prövad,
Efter detta har mailkonversation om att ha ett möte ägt rum och sökanden har därefter varit
på besök på Bygg- och miljökontoret 2015-04-01, Sökanden inkom då med nya ritningar
och senare en skrivelse 2015-04-08, De nya ritningarna ändrar inte Bygg- och
miljökontorets bedömning. Det sökanden anför i sin skrivelse ändrar inte Bygg- och
miljökontorets ställningstagande,

Tilläm plig 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,

Utdragsbestyrkau.de
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Gottröra-Mjölsta 1:41 - mi ljösanktionsavgift avseende inrättande
av enskilt avlopp utan tillstånd
B e slu t

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 mi lj o sanktionsavgi fter 3 kap 1§ och punkten 3.1.1) i bilagan till samma förordning:

skall betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

M otivering

Bygg- °ch miljönämnden bedömer att fastighetsägaren, till Gotttöra-mjöista 1:4t 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 enskilt avlopp för BDT-vatten. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen
att
inrättat avloppsanordningen utan att söka tillstånd. Därmed ska en
milj ös anktionsav gift på 5000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta äiende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Undertag tiii beslut

Tjänsteskdvelse 2015-04-16

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.
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Enligt Miljöbaiken 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 anmälningsplikt!g enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts,
Enligt Miljöbaiken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket rilctas mot ges
tillfälle att yttra sig,
För en överträdelse av 13 § Förordningen (3998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanlctionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
Enligt 2 § i Norrtälje kommuns lokala föreskrifter for att skydda människors hälsa och
miljön anges att det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden for att inrätta
avloppsanordningar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longituden 19° 15' samt inom Kallslcärs skärgård,
Enligt Miljöbaiken 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 miljönämnden inkom 2014-09-10 en ansökan för att inrätta en enskild
avloppsanordning för BDT-vatten, Vid granskning av ansökan framgick det att
avloppsanläggningen redan var anlagd, Detta bekräftades sedan vid utförd besiktning
2014-10-06,

A vg ift

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 § miljöbaiken, Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbaiken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta,
beslut överklagas,

Utdragsbe,styrkande
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Grovd 1:16 - miijösanktionsavgift 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 miljösanktions avgi fter 3 kap 1 § punkt 1 att:
1.
10 000 kronor.

Underlag för beslut

Tjänstesknvelse 2014-12-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15 § 8

Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er hån Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast mom 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
lag&kraftvumien dom, och beloppet förfaller till betalning även om detta beslut överklagas.

Motivering
Bygg- och miljökontoret bedömer att, fastighetsägarna till Grovö 1:16, har gjort sig skyldiga
till överträdelse m ot Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7§. Eftersom det i Norrtälje
kommun krävs tillstånd for både WC till sluten tank och BDT-avlopp ska två
miljösanktionsavgifter på 5000 kronor utdömas, d.v.s. en avgift för vardera
avi oppsanläggning.
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Bygg- och. miljökontoret gör bedömningen att fastighetsägarna har inrättat
avlopp sanor dningam a 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 t H H H H H H I
och m
m
skall betala miljösanktionsavgift på 10 000 kronor.

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
avi opp sanordningar.
Enligt Miljöbalken 30 kap l.§ l p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påböljar en verksamhet som är
tiliståndspliktig eller amnälningspliktig 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
miljösaiiktionsavgiften och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt Förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift
tas ut för överträdelse av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd med 5000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en
avi opp sariordmng 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 oaktsambet. Avgiften skall dock inte tas ut om det år uppenbart oskälig.
Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd far 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
avloppsanordnmgar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longituden 19° 15" samt inom Kallskärs skärgård.
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Bakgrund

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

Kom m unicersng efter au

Arbetsutskottets förslag till beslut har kommunicerats till fastighetsägaren enligt
17 § Förvaltningslagen. Yttrande i ärendet har inkommit, registrerat hos Bygg- och
miljönämnden 2015-03-17. Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren
inte har inkommit med några uppgifter som ändrar nämndens ställningstagande i
ärendet.
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Nysättra 11:4 - ansökan om vattentoalett till sluten tank med
toalett med genomsnittlig spolvattenmängd på > 1 liter per
spolning
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 5
och 7 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att
1. Avslå ansökan.
M otivering

Fastigheten, Nysättra 11:4 ligger inom ett område detaljplanelagt för fritidsbebyggelse med
tunna jordtäcken och begränsade magas ineringsmöj 1ighete r för grundvatten. Vattentoalett
ansluten till sluten tank fordrar därför en låg spolvattenmängd för att anses vara en
miljömässigt tillfredsställande avlopp slö sning, då tömningar innebär att vatten transporteras
från området. Öm större spolvattenmängd skulle tillåtas på denna fastighet skulle samma
bedömning även krävas vid framtida ansökningar i området. För att värna om en god
vattentillgång i det aktuella området, även för framtida generationer, bedömer Bygg- och
miljönämnden att krav på genomsnittlig spolvattenmängd på under en liter är befogat.
Det finns i dag teknik för att uppnå en genomsnittlig spolvattenmängd på under en liter per
spolning, utan vakuumteknik. En lägre spolvattenmängd skulle dessutom möjliggöra en
lägre tömnings frekvens vilket i sin tur leder till lägre driftskostnader och farre transporter,
Bygg- och miljönämnden bedömer det därför vara ekonomiskt rimligt att ställa krav på att
ny toalett installeras i samband med anläggande av sluten tank. De extra transporterna som
en. vanlig toalett till sluten tank medför innebär även mer utsläpp, i form av bland annat
kolväten, kolmonoxid, kväveoxider och koldioxid som i sin tur har en negativ påverkan, på
både människors hälsa och miljön.
För att främja kretslopp i Norrtälje kommun samlas slammet från slutna tankar upp i
kommunens regi för att sedan komposteras i kommunens våtkompost. Näringsämnena i det
sorterade toalettavfallet återförs i kretslopp som gödningsmedel på jordbruksmark, efter det
att hygiemsermg skett i våtkomposten. En förutsättning för en väl fungerande hygien isering
är ett lågt vatteninnehåll, vilket möjliggörs av låg spolvattenmängd. För att främja
kretsloppet är det viktigt att toaletter som ansluts till slutna tankar är extremt snålspolande.
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Underlag till b eslu t

Tjänsteskri velse 2015-04-24

Avgift enligt gällande taxa

Bygg- och miljönämnden kommer att ta ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för
handläggning av ärendet. Avgiften är enligt 2015-års taxa 8 225 kronor och debitering sker i
samband med att ärendet avslutas.

Lagstiftning

Enligt 1 kap. 1 § första stycket miljöbalken syftar miljöbalken till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer till-försäkras en
hälsosam och god miljö.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som avser att bednva en verksamhet eller vidta en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de forsikttighetsmått i
övrigt som behövs for att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare går att läsa i 2 kap. 7
§ första stycket miljöbalken. att kraven i 2-5 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem.
Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till åt eranvändning och.
återvinning. Vidare ska, enligt 1 kap. 1 § punkt 5 miljöbalken, återanvändning och
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett
kretslopp uppnås.

Bakgrund
Vid besiktning på fastigheten Nysättra 11:4 2013-11-08 uppmärksammades att vattentoalett
kopplats till befintlig avloppsanläggning för bad-, disk och tvättvatten. Till följd av detta
utfärdades 2014-02-21 ett förbud mot att släppa ut WC-avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning. Förbudet trädde i kraft 2014-10-01.

TO! Bygg- och miljönämnden inkom 2014-11-10 en ansökan om att på fastigheten Nysättra
11:4 få installera en sluten tank till befintlig vattenspolande toalett med en spolvattenmängd
på mer än 1 liter per spolning. I ärendet representeras sökande av ombudet
Samtliga kommimiceringai i ärendet har gått via ombudet.
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Ombudet har vid ett flertal tillfällen, genom koramunicering, ombetts att revidera ansökan
avseende typ av toalett. Ombudet har i sökandets ställe meddelat att de önskar gå vidare i
ärendet utan revidering avseende spolvattenmängd.
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Laboremus 1 - föreläggande om rättelse avseende olaga anlagd
parkering
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Förelägga Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS L att snarast, doek
senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut, vidta rättelse genom borttagning
av skyltar, betongplankor och tillhörande plintar samt återställande av fastigheten till sitt
ursprungliga skick dvs, till sina ursprungliga marknivåer, samt
2. Om föreläggandet inte följs slca Norrtälje kommun, ägare av fastigheten
LABOREMUS 1, betala ett vite om 50 000 kronor,

M otivering

Bygg" och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-01-15 fått kännedom
om att parkering som har uppförts som tidsbegränsad åtgärd inom fastigheten inte hax tagits
bort,
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-03-20 konstaterades att parkering
inte har tagits bort dvs, rinns kvar inom fastigheten LABOREMUS 1,
Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS 1, samt Gatu- och Farkenheten, som
ansökte om tidsbegränsat lov för parkering har i skrivelse daterad 2015-01-19 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till att utförd åtgärd inte tagits bort efter 201V I2-

Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS 1, har inte inkommit med någon
skrivelse, Gatu- och Parkenheten, som ansökte om tidsbegränsat lov för parkering, liar
lämnat in en skrivelse där de begär uppskov på 6 månader får att avveckla parkeringen,
Utförd parkering bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 6 kap 1 § plan- och
öyggförordningem
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Någon bygglovsansökan har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden, utförd åtgärd
bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen varför lov
inte kan beviljas i efterhand,
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en bygg sanktion savg ift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen, Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
b yggfömr dningen
Borttagning av parkeringen dvs, borttagning av skyl tar, betongplankor och tillhörande
plintar samt återställande av fastigheten till sitt ursprungliga skick dvs, till sina ursprungliga
marknivåer bedöms utgöra rättelse av den olovligt utförda parkeringen,
Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS t, föreläggs med stöd av 11 kap 20
§ plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut vidta
rättelse, vilket bedöms vara skälig tid får att utföra borttagning av parkeringen samt
återställande av fastigheten i sitt ursprungliga skick,
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite,
Ett beslut om att Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS 1, ska betala ett
vite om 50 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med
föreläggandet då N ontälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS 1, trots föregående
brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse,

Lagrum

11 kap 20, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900),
9 kap 2 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338),

Underlag till beslut

Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-03-20

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-01-15 fått kännedom
om att parkering som har uppförts som tidsbegränsat åtgärd inom fastigheten inte har tagits
bort,
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Bakgrund

Fastigheten LABOREMUS 1 är ianspråktagen och bebyggd med en parkering som avser
den nu anmälda åtgärden,
Fastighetens areal är 1274 kvm,
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för bostadshandels- och kontorsändamål,
Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMIJS 1, samt Gatu- och Parkenheten, som
ansökte om tidsbegränsat lov för parkering har i skrivelse daterad 2015-01-19 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att
Bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnads av gift om åtgärden inte
har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid Bygg- och miljönämndens sammanträde,
Norrtälje kommun, ägare av fastigheten LABOREMUS i , har inte inkommit med någon
skrivelse, Gatu- och Parkenheten, som ansökte om tidsbegränsat lov får parkering, har
lämnat in en skrivelse där de begär uppskov på 6 månader för att avveckla parkeringen,
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2010-02-04 att bevilja tidsbegränsat
bygglov till 2011-12-31 föranläggande av parkeringsplats i avvaktan på ny detaljplan inom
fastigheten Laboremus 1, då det finns ett behov av parkeringsplatser inom Norrtälje stad,
Norrtälje kommuns dåvarande Teknik- och service ansökte 2011-10-11 igen om
tidsbegränsat bygglov till 2013-12-31,
Ny detaljplan vann laga kraft den 8 december 2011,
Bygg- och miljökontoret avskrev ärendet frän vidare hantering 2012-12-20 med hänvisning
att bygglov inte kan beviljas då ny detaljplan upprättats och vunnit laga kraft, Utöver det
stred ansökan mot gällande detaljplan och ansökan kunde inte tolkas som mindre avvikelse,
Samtliga fastighetsägare till fastigheterna som ansågs vara berörda hade erinringar mot
förslaget,

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för:
1, nybyggnad,
2, tillbyggnad, och
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3,annan ändnng av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds for ett väsentligen annat ändamål än
det som byggnaden senast har använts for 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,
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande),
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen,
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite,
Vitet får inte förvandlas till fängelse, Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol,
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 §,
Enligt 1 i 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 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,
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Enligt 11 kap 57 § ska en byggsanktions avgift 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 avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga får
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggfårordningen 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 far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggfårordningen avses med sanktions area i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser,
Enligt 9 kap 23 § plan- och byggfårordningen är byggsanktionsav giften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i
bruk efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked
1.0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grimdvattentäkt,
2. I prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett tom,
7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation.
Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan-och bygglagen,
ska det som anges i första stycket om area i stället avse den area som tas i bruk.
Utdragsbestyrkande
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Ö vriga up plysn ingar

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 40-41 §§ plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
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 far uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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. Faktura skickas separat efter
att beslut har fattats.
Om rättelse sker, det viil säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med Bygg- och
miljönämnden tas ingen avgift; ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet
avskri vs från nämndens vidare handläggning.
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Oxhalsö 1:78 - ansökan om utdömande av vite enligt 6 §
lagen om vite
B e s lu t

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. Med stöd av 6 § lagen om vite att ansöka om utdömande av vite till ett belopp om
71 500 kronor, for

M o tiv e rin g

Ärendet avser en olaga tillbyggnad av en komplementbyggnad, som ursprungligen var på 21
kvm, vilken har byggts till med ytterligare 22,5 kvm som ger en sammanlagd yta på 43,5
kvm.
I bygg- och miljönämndens beslut 2013-02-19 förelädes
enligt 11 kap
20 § plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från det att beslutet vunnit laga kraft
vidta rättelse genom rivning av hela tillbyggnaden, samt att om föreläggandet inte följs ska
adressaten med stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen betala vite om 71 500 kronor,
Bygg- och miljönämnden erhöll mottagningsbevis avseende föreläggandet om rivning vid
vite undertecknat av adressaten 2013-03-04. Beslutet har överldagats. Bygg- och
miljönämndens beslut i delen som avser uttagande av vite vann laga kraft 2014-06-18,
Vid. en besiktning 2014-12-19 konstaterades att föreläggandet inte har åtföljts då
tillbyggnaden fortfarande fanns på platsen, vilket dokumenterades med fotografier.
Då utfärdat föreläggande om rivning, delgivet adressaten 2013-03-04, inte har efterlevts
mom den i föreläggandet fastställda tidsfristen föreligger förutsättningar för att ansöka om
utdömande av vitet.

L a g ru m

11 kap 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
2 och 6 §§ Lag (1985:206) om vitsen (1985:206)
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U n d e rla g till b e s lu t

Tjänsteskri velse 2015-04-30
Bygg- och miljönämndens protokoll 2013-02-19 § 12
Delgivningskvitto
Daterade bilder

Ä re n d e t

Bygg- och miljönämnden har via inkommet brev av den 27 april 2012 fått kännedom om att
en åtgärd som kräver bygglov kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Oxhalsö 1:78,

B a k g ru n d

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av fristående byggnader för
bostadsändamål upp till en våning. På tomtplats betecknat med F får endast en
huvudbyggnad och ett uthus uppföras med 80 kvm respektive 20 kvm. Huvudbyggnad får
inte placeras mindre än 6 m från gräns mot grantomtplats och uthus 4,5 m.
På fastigheten fanns det sedan tidigare en huvudbyggnad och två komplementbyggnader
med en yta på 32 kvm respektive 21 kvm. Den mindre komplemenfbyggnaden ligger ca. 0,5
m trän gräns mot fastigheten Oxhalsö 1:63.
Fastighetens areal är 2223 m2.
Bygg- och miljönämnden har via inkommet brev av den 27 april 2012 fått kännedom om att
en åtgärd som kräver bygglov kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Oxhalsö 1:78.
Det har också lämnats m klagomål gällande hållande av nötkreatur. Djuren flyttades från
fastigheten. Ärendet avskrevs från vidare handläggning den 3 augusti 2012.
Bygg- och miljökontoret har berett möjlighet för fastighetsägaren till fastigheten Oxhalsö
1:78 att inkomma med synpunkter gällande inkommen anmälan.
Fastighetsägaren till fastigheten Oxhalsö 1:78 har inkommit den 17 juni 2012 med en
skrivelse via e-post och medgett att ett vindskydd för djur har uppförts under vinter
2011/2012.

Utdragsbe styrkande

NORRTÄL]E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §9 0

SAM M ANTRADE S PR O TO K O L L
Datum

3(3)

2015-05-05

Dnr 2012-836

T illäm plig la g stiftn in g
Om det på en fastighet eller ifråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom viss tid..
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande om rättelse enligt 11 kap 20 §
plan- och bygglagen förenas med vite, Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol, Lag (2014:900),
Enligt 2 § lagen om vite ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna
fysiska eller juridiska personer (adressater), Om föreläggandet innebär en skyldighet får
adressaten att vidta en viss åtgärd, ska det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller
inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas,
Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att
följa föreläggandet,
När ett vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän
det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft,
Ett vitesföreläggande ska delges adressaten,
Enligt 6 § lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av förvaltningsrätt på
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter
överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i
första instans, Ansökan om utdömande av vite görs hos den förvaltningsrätt inom vars
domkrets myndigheten är belägen,

U td ia g sb est y rk a n d e

NORRTAL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Datum

2015-05-05

au § 91

Allmän information
Mät- och kartchefen Martin Karlsson informerar om
1. Namnsättningsforslag i nya hamnområdet.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna
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