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Dnr 2014-2600

ALSVIK 3:86 - bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad
av enbostadshus samt installation eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. Med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken medge undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till dispensskäl nummer 1.
2. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtmark
3. Bevilja bygglov for ett fritidshus inom fastigheten Alsvik 3:86,
4. Tekniskt samråd erfordras,
5. En kontrollansvarig krävs for sökt åtgärd

Motivering
Alsvik 3:86 är avstyckat från Alsvik 3:34. Vid avstyckningen ärm ark avsatt för att vara
allemansrättsligt tillgängligt och som inte får bebyggas. Udden norr om Alsvik 3:85 och
3:86 är sådan mark avsatt även söder om finns sådan mark avsatt.
På den yttre norra delen av udden dominerar klippor därefter vidtar ett ganska tätt
skogbevnxet område som avskärmar mot söder fram till fastigheterna Alsvik 3 :85 och
Alsvik 3 :86. Sökt byggnation på Alsvik 3:86 ligger dessutom på en platå som gör att om en
objektiv bedömning görs kan det mte hävdas att ianspråktagandet av fastigheten Alsvik 3:86
har påverkan på den allemansrättsliga tillgängligheten. Det krävs dessutom egen farkost för
att beträda marken och det kan då inte vara orimligt att detta sker på den norra udden som är
allemansrättsligt tillgänglig.
Det kan inte heller hävdas att ett beviljande av dispensen strider mot strandskyddets syfte.
Att en av lantmäteriet avstyckad fastighet för bostadsändamål inte får nyttjas är inget annat
an konfiskation av privat egendom.

Lagrum
2 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13-15 §§, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken
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Upplysningar
Färdigställandcskydd kan komma att behövas enligt lagen om fårdigställandeskydd.

Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Bygglovet omfattar inte anordnande av vatten och avloppsanläggning. Ansökan om
utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden i god tid innan
anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd för avloppsanläggning krävs).
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av länsstyrelsen.
Ni bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för
överprövningen, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommer till länsstyrelsen.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd galler att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
cn eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut cn byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbas belopp.
Om ändringar ska göras från meddelat bygglov, ska först en ny ansökan lämnas in till Byggoch miljönämnden för prövning av åtgärden.
Anmälan om utstakning ska göras till Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet,
telefon 0176-712 54. Detta ska göras MINST 10 dagar före byggstart.
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Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag: Amia Runberg
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och din
kontrollansvarigc till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag
till kontrollplan, som du med hjälp av din kontroll ansvarige har tagit fram. Om projektet
bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. 1
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänstcskrivclsc 2015-01-16 med tillägg 2015-04-29
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-05 §15

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
installation av eldstad inom fastigheten Alsvik 3:86.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område med avstyckningsplan.

Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 3 120 m2.
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Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alsvik 3:86 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12),

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens 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 dc
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
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Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- ocli bygglagen ska mark- och vattenområden användas for
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Alsvik 3:34 och 3;87 är berörda av sökt
byggprojekt. Berörda fastighetsägare har inte inkommit med några yttranden.

Kommunicering
Ägarna till fastigheterna Alsvik 3:34 och 3:87 har getts möjlighet att yttra sig så som
berörda av sökt byggprojekt. Fastighetsägarna har inte inkommit med några yttranden och
anses därmed vara positiva till ansökan.

Expedieras till
länsstyrelsen
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Bergshamra 2:25 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus och garage
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage inom fastigheten
Bergshamra 2:25.

Motivering
Vid en besiktning på fastigheten 2015-01-21 framkom att tomtplatsen är mycket smal.
Tomten ligger inklämd mellan en liten väg och en kraftig sluttning. Vilket gör att den
byggbara delen på fastigheten redan är förutbestämd. Avståndet mellan väg och berg är
endast mellan 10 och 13 meter. Med ett avstånd till fastighetsgräns på 4 meter innebär detta
en byggbar zon på ca 2-5 meter.

Att placera en byggnad vid foten av en brant bedöms också vara olämplig då vattentrycket
på tomten riskerar att bli stor.
Ansökan avstyrks med stöd av 8 kap 9 § plan- och bygglagen då sökt förhandsbesked
innebär tillskapande av en fastighet som med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga
förutsättningar inte kan anses vara varaktigt lämpad för sitt ändamål.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen
om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat markområdets
beskaffenhet.
Förutsättningarna for att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.
Fastigheten ligger dessutom inom ett område som omfattas av strandskydd och förbud enligt
7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Denna fråga behandlas i ett separat ärende. Särskilda skäl att
bevilja strandskyddsdispens bedöms inte föreligga.
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Lagrum
2 kap 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4, 7 kap 13-15 §§ miljöbalken

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-01-29 med tillägg 2015-05-13
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 29

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

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader.
Fastighetens areal är 3 730 m2.
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Tomtplatsen omfattas av strand skydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
forbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Bergshamra 2:25 belägen inom
riksintresscområdc för kulturmiljön (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden soin har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
FÖr området gäller särskilda hushållningsbcstämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Kommunicering efter au
Sökande har inkommit med ett yttrande 2015-04-23.

Ny besiktning på platsen har därefter utförts tillsammans med en av fastighetsägarna.
Sökande har förklarat att vägen går att flytta och att fastigheten därmed blir större. Sökande
har redovisat att hela vägen ligger på aktuell fastighet.
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Bedömning gjordes att endast en liten del av vägen går att flytta och att detta inte påverkar
bygg- och miljökontorets tidigare ställningstagande.
Vad sökande har framfört i skrift och muntligt ändrar inte bygg- och miljökontorets tidigare
ställningstagande utan detta står fast.

Exp till
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Bergshamra 2:25 - strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 ocb 26 §§ miljöballcen för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Bergshamra 2:25,

Reservation
Ingemar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) reserverar sig mot nämndens
beslut till förmän för eget yrkande.

Motivering
Några av miljöballcens nämnda skal för att medge strandskyddsdispens bedöms mtc
föreligga för sökt åtgärd.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktiv itet (prop.
2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strand skyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område dår den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område ån den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas om ett enbostadshus skulle
uppföras på platsen på bekostnad av det ormide som idag är tillgängligt för allmänheten.
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Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-01-21 inom fastigheten
Bergshamra 2:25 framkom att sökt plats är väl avskild topografiskt av övrig bebyggelse på
tomten. Fastigheten är bebyggd med ett cnbostadhus med komplementbyggnader. Sökt plats
är obebyggd. Befintligt bostadshus ar placerad på en höjd med en kraftig sluttning ned till
sökt tomtplats. Befintligt hus är, trots det korta avståndet, knappt synligt från sökt plats.
Hemfridszonen från befintligt bostadshus bedöms därmed inte sträcka sig in över sökt
tomtplats. Sökt tomtplats bedöms idag vara allemansrättsligt tillgängligt.
En strandskyddsdispcns bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften.
Förutsättningarna för att medge strandslcyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-01-29 med tillägg 2015-05-13
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 30

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten
Bergshamra 2:25.
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnadcr.
Fastighetens areal är 3 730 rrr,
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Bergshamra 2:25 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12),

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna for allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. 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 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,
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i 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 npp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strand skydds dispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Kommuniccring efter au
Sökande har inkommit med ett yttrande 2015-04-23,
Ny besiktning på fastigheten utfördes 2015-05-11 tillsammans med en av fastighetsägarna.

Varken vad sökande har anfört eller den nya besiktning ändrar bygg- och miljökontorets
tidigare ställningstagande. Det tidigare ställningstagande står fast.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan med hänvisning till att den allemansrättsUga tillgängligheten redan är
utsläckt och tomten är i.anspråktagen. Hela fastigheten utgör hemfridszon. Fastigheten
saknar därför betydelse för strandskyddets syfte.

Ordförande Margaretha Lundgren (S) yrkar
- avslag i enlighet med Bygg- och miljökontorets bedömning.
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt
avslagsyrkanden
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut.

Exp till
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Björhövda 2:4, 1:3, 2:2 - förhandsbesked för nybyggnad avfyra
enbostadshus
Best ut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten
Björhövda 2:4.

Motivering
Enligt Plan- och bygglagen ska prövning av markens lämplighet för bebyggelse och
reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan om det råder ett stort
exp 1oateringstryck på platsen och/cller om byggnationen är att anse som ny sammanhållen
bebyggelse.

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

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag för beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-13 med tillägg 2015-05-22
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 31
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för fyra enbostadshus inom fastigheten Björhövda 2 :4 ,1 :3
och 2:2,

Bakgrund
Fastigheterna ingår i område som salenar detaljplan.

Sökt plats är obebyggd.
Fastigheterna omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalkcn.
Tomtplatserna är belägna utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna belägna inom riksintresseområde
för samlade kultur- och naturvärden (sc kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).

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

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
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Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushåliningsbestämmelser enligt 4 kap 1,2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate rings foretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Kommunicering efter au
Sökande har 2015-05-15 inkommit med förslag att eventuellt ändra ansökan till att gälla
larre tomter. Detta förslag ändrar inte Bygg- och miljökontorets tidigare bedömning.

Exp till
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Btidö 1:752 - bygglov för nybyggnad av bullerplank
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov för nybyggnad av bullerplank inom fastigheten Bl idö 1:752
Jäv
Ingmar Wallén (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.
Motivering
2014-03-31 beviljade Bygg- och miljönämnden nybyggnad av ett plank inom aktuell
fastighet. Beslutet omfattade även att utståkning krävdes for sökt åtgärd. Trafikverket
hördes i handläggningen och hade inga erinringar mot sökt plank.
Sökande byggde ett plank på platsen utan att törst anmäla om utstakning. Planket
byggdes inte efter meddelat bygglov vare sig gällande placering eller utformning.

2014-08-13 upprättades en anmälan om olaga uppfört plank inom fastigheten.
Sökande har nu getts möjlighet att inkomma med bygglov san sökan och få den prövad
då en rättelse kan vara att lämna in en ansökan om lov i efterhand för det olovligt
utförda för att se om ansökan kan beviljas.
Planket har besiktats i omgångar. 140910 och 141029 gjordes inmätning av plankets
placerings höjd och längd av kommunens mät- och kartenhet. Det kunde då konstateras
att planket inte var byggt efter meddelat bygglov vare sig gällande placering eller
utformning.
Då sökt plank är placerat på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas har byggoch miljökontoret hört berörda grannar for att pröva frågan som cn mindre avvikelse
från detaljplanen. Ägare till fastigheten Blidö 1:596 har erinringar om sökt plank på
grund av den trafikfara som skapas av det skymmande planket.
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Trafikverket har i remissvar daterat 2015-01-23 erinringar mot sökt plank. Trafikverkets
uppfattning är att föreslaget plank är mycket olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt och
driftsynpunkt. Trafikverket kommer att avstyrka en eventuell ansökan om tillstånd
enligt väglagen.
Trafikverket uppfattning är att bygglov inte ska beviljas för denna ansökan.
Med hänvisning till Trafikverkets yttrande och att berörd granne har erinringar mot sökt
plank bedöms ansökan inte vara förenlig med kraven i 2 kap och 8 kap plan- och
bygglagen eller bestämmelserna i 9 kap 31 b§.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag för beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-16 med tillägg 2015-04-28
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 32

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bullerplank inom fastigheten Blidö 1:752. Planket
är redan byggt.
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Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger område för bostads och handelsändamål.
Sökt plank är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en byggnad som tidigare varit butik men
numer avser bostad/lokal.
Fastighetens areal är 663 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Blidö 1:752 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen
ar 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 cn
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 cn byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller
c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Blidö 1:262, 1:383 och 1:596 är
berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheten Blidö 1:596 har erinringar mot sökt plank p.g.a. trafiksäkerheten.

I remissvar daterad 2015-01-23 från Trafikverket bedömer Trafikverket sökt plank som
olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt och driftssynpunkt och yrkar på att bygglov inte
ska beviljas för sökt plank.

Kommunicerrng efter au
Sökande har 2015-04-20 inkommit med yttrande på arbetsutskottets forslag på beslut.
Sökande hänvisar i yttrande bl.a. till mail som har skickats till handläggaren. Mailen
bifogas t ärendet.

Det sökande har inkommit med ändrar mte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Dagens sammanträde
Ingmar Wallén (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
Roland Brodin (M) utses att justera denna paragraf.

Exp till
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Finsta 1:87 - bygglov för ändrad användning från enbostadshus till
flerbostadshus (tre lägenheter)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov för ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus.

Jäv
Bygglovchcf Anna Keskitalo har anmält jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Sökt åtgärd innebär en ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus (tre
lägenheter). Gällande detaljplan för fastigheten medger bostäder där huvudbyggnaden får
vara 160, max en våning och vind får inredas. I detta fall tolkas bestämmelserna som att
detaljplanen medger en- och tvåbostadshus.

Avvikelserna bedöms inte utgöra en sådana mindre avvikelser som avses i 9 kap. 31 b §
plan- och bygglagen (PBL)
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte.

Lagrum
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-17 med tillägg 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 35

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

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostad där huvudbyggnaden vara max 160
m2byggnaden får uppföras i en våning med inredd vind.

Fastighetens areal är 1 012 m2.
Fastigheten ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus.
Bygglov för enbostadshuset beviljades 2008-02-22. Något slutbevis för det byggda
enbostadshuset har inte utfärdats. De handlingar som enligt kontrollplanen skulle ha lämnats
in inför utfärdande av slutbevis har inte inkommit.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2015-01-31 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att få ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden i befintligt skick.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
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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 dc som tidigare
har godtagits. [2011:335]
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
by gg lovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagcn (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genom förande tiden för detaljplanen böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 $ tredje
stycket, S och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7 ,9 -1 3 , 17 och 18 §§. [2011:335]
Om åtgärden ar en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
L [2011:335]
Kommunrcering efter au
Sökanden inkom 2015-04-15 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte Bygg- och miljökontorets
stäl lningsta gande.

Exp till
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Grisslehamn 19:11 - bygglov för nybyggnad av garage
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov för nybyggnad av ett garage inom fastigheten Grisslehamn 19:11.

Jäv
Lennart Svenöerg (S) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseenden:
Föreslagen placering är 6 meter från den östra tomtgränsen. Enligt gällande detaljplan
sträcker sig den prickade marken, som inte far bebyggas, 12 meter från den östra
tomtgränsen in på fastigheten.

Uthus får enligt gällande detaljplan ha en byggnadsyta som inte överskrider 30 m2. Det
inskickade förslaget har en byggnadsyta på 44,5 m2. Föreslagen byggyta avviker från
detaljplanens bestämmelse med 14,5 m f
Detaljplanen medger endast ett uthus på fastigheten. Idag fins två uthus på fastigheten som
tillsammans har en byggnadsarea på 127 in f
Avvikelserna bedöms inte utgöra en sådana mindre avvikelser som avses i 9 kap. 31 b §
plan- och bygglagen (PBL)
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte.

Lagrum
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-01-07 med tillägg 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 36

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

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Den prickade marken som inte får bebyggas sträcker sig
12 meter från den östra tomtgränsen. Byggnadsytan på uthus får inte överskrida 30 m2. Ett
hus medges på fastigheten. 7/8 av tomtarealen skall lämnas obebyggd och minsta
tomtstorlek är 1500 m2.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus på 89 m3 och två uthus, ett på
112m 3 och ett på 15 m3.
Fastighetens areal är 5 332 m2.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2015-01 -02 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att få ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden som en avvikelse som strider mot
gällande detaljplan.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Sökanden har själv inkommit med skriftliga medgivanden från berörda grannar,
fastigheterna Grisslehamn 19:5, 19:13, 19:44, GA:2, 19:14, 19:39 samt 19:10.
Sökanden bör inkomma med medgivande från Norrtälje kommun som äger fastigheten 19:1.

Kommunicering
Sökande inkom 2015-04-16 med en reviderad situationsplan där komplementbyggnaden inte
längre placeras på prickad mark samt medgivande från Norrtälje kornmun som är ägare till
fastigheten Grisslehamn 19:1. Tillsammans med detta inkom även ett yttrande över byggoch miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut. Vad sökanden anför i det yttrandet
förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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D agens sa m m a n trä d e
Lennart Svenberg (S) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grövsta 8:74 - bygglov för nybyggnad av garage (ändrad
placering)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för nybyggnad av ett garage (ändrad placering) inom fastigheten
Grövsta 8;74,

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:

Enligt gällande detaljplan är punktprickad mark sex meter från gräns mot nordväst. Föreslagen
nybyggnad av garage placeras två meter från nordvästra gränsen. Ca 65 % av garaget placeras
på punktprickad mark som inte får bebyggas.
Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § plan- och
bygglagen (PBL).
Sökanden har anfört att garaget kan placeras 3,5 meter från nordvästra gränsen om föreslagen
placering inte beviljas. Ca 40 % av garaget placeras dock på punktprickad mark som inte får
bebyggas. Vad sökanden har anfört förändrar därför inte Bygg- och miljökontorets
ställ ning stagande.
Nu sökt byggiov bedöms därmed inte vara förenligt med detaijplanens syfte varför ansökan
bör avstyrkas.

Lagrum
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-05-12
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Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Grövsta 8:74

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Sex meter från nordvästra tomtgränsen är punktprickad
mark som inte får bebyggas.

Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om det inte finns andra
bestämmelser inom detaljplan. Den högsta tillåtna byggnadshöjden för komplementbyggnad
är 2,5 meter.
Föreslagen placering av garage är ca en meter från den östra gränsen och föreslagen
byggnadshöjd av garage är drygt tre meter. Dessa avvikelser har redan prövats och beviljats
av Bygg- och miljönämnden, BoM 2014-001982.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus på 66 m2.
Fastighetens areal är 2807 m2.
Sökanden har valt att ansökan ska prövas av Bygg- och miljönämnden som en avvikelse
som strider mot gällande detaljplan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
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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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Gräsken 1:21 - bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
samt installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:

Föreslagen komplementbyggnad placeras i sin helhet på så kallad prickad mark som
inte far bebyggas.
Komplementbyggnaden byggs även ihop med en föreslagen Attefallsbyggnad som är
redovisad som strandhus på situationsplanen. Dessa är sammansatta på ett sådant sätt att
de utgör en helhet och räknas därför som en byggnad.
Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan avvikelse som avses i 9 kap 31 b§ plan- och
bygglagen (PBL).
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte.

Lagrum
9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

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

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-01-16 med tillägg 2015-05-15
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-05 § 20

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Gräsken 1:21.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Den prickade marken sträcker sig 20 meter från
vattnet upp på fastigheten.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och flera uthus.
Fastighetens areal är 4175 m2.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2014-11-27 revidera sin ansökan. Sökanden har
valt att få ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden som en avvikelse som strider
mott gällande detaljplan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som
tidigare har godtagits. [2011:335]
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Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om
1kden fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen bar godtagits vid en tidigare
byggiovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, S och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. [2011 ;335]
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1. [201 1:335]
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Sökanden lämnade in skriftligt medgivande från berörd granne som är ägare till
fastigheten Gräsken 1:164.

Kommunicering efter au
Sökanden inkom 2015-03-25 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Vad sökanden anför i det yttrandet förändrar inte byggoch miljökontorets ställningstagande.

Exp till

U t drag s b e st y r k a n d e

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 101

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2015-06-04

Dnr 2014-771

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

Jäv
Lennart Svenberg (S) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Enbostadshusen, de så kallade rödvillorna, utgör ett riksintresse för kulturmiljön. Dessa får
därför inte rivas förrän fabriksutbyggnaden kräver det. Det har inte fram kommit att det
pågår någon utbyggnad av fabriken.
Nu sökt rivningslov för rivning av tre enbostadshus bedöms därför inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 34 § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 34 § Plan- och bygglagen.

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden.. Box 808, 761 27 Norrtälje, I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
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Underlag för beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelsc 2015-02-17 med tillägg 2015-05-15
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 37

Ärendet
Ansökan avser rivningslov för rivning av tre enbostadshus inom fastigheten Hallsta 18:1.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger rivning av enbostadshusen när detta krävs
med anledning av fabriksutbyggnaden.

Fastighetens areal är 25 ha.
Fastigheten är bebyggd med ett flertal bostadshus samt komplemcntbyggnader.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 10 § plan- och bygglagen kravs det rivningslov för att riva en byggnad eller en
del av en byggnad,
1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen,
och
2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att
ett rivningslov krävs.

Enligt 9 kap 34 § plan- och bygglagen ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en
byggnad eller byggnadsdel som inte,
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdebestämmelscr, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde.

Kommunicering
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.
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Dagens sammanträde
Lennart Svenberg (S) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Utdragsb cstyrkande

3(3)

HÖfeRTÄLJE

KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 102

S AMMANTRADESPROTOKOLL
Datum

1(5)

2015-06-04

Dnr 2014-2394

LögJa 1:25 - bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus och installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och bygglov tör
nybyggnad av ett fritidshus och installation av eldstad inom fastigheten Lögla l :25.

Reservation
Ingemar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) reserverar sig mot nämndens
beslut till förmån för eget yrkande.

Motivering
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och
installation av eldstad inom fastigheten Lögla 1:25,

Fastigheten är bebyggd med fritidshus och tillhörande uthus, platsen för tänkt fritidhus ar
obebyggd och allemansrättsligt tillgänglig, Skäl för att få uppföra ytterligare ett fritidshus
inom fastigheten bedöms inte rinnas.
Förutsättningarna for att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en allt för stor påverkan i strandskyddat område. Bygg- och miljökontoret besilclade
fastigheten 2014-12-02. Sökt plats för fritidhuset är beläget på en upphöjd stenhäll bakom
ett befintligt uthus. Intrycket är att ett nytt fritidshus tar i anspråk mark som upplevs ligga
utanför hemfridszonen och bedöms tillgängligt for allmänheten. Hemfridszorten bedöms
sluta bakom uthuset på befintligt fritidshus östra sida. Vid sidan av aktuell plats inom
fastigheten rinns en liten sänka/passage som idag är tillgänglig för allmänheten och ger
dessa en möjlighet att få tillgång till stranden, Då tänkt fritidhus placeras bredvid sänkan
bedöms allmänhetens tillträde ner till stranden påverkas negativt. Då placeringen är upphöjd
kommer huset att synas lång väg och den avhållande effekten av byggnaden kommer att
sträcka sig över ett större område.

Utdrag sbe styrkande
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Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område dar den amiars 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.
Strandskyddsdispensen bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syfte.
Då några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens inte bedöms
föreligga för sökt åtgärd bedöms ansökan därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag tiil beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-10 med tillägg 2015-05-20
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 40
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och
installation av eldstad inom fastigheten Lögla 1:25.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastighetens landareal ar 4200 m2 och den är bebyggd med ett fritidshus och tillhörande
uthus, sökt plats är obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresscområde för
samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Sökanden har 2014-12-04 fått möjlighet att ange om de vill få ansökan prövad av Bygg- och
miljönämnden eller återkalla den och har 2015-01-15 inkommit med en skrivelse om att de
vill få ansökan prövad. Övriga synpunkter ändrar inte Bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
Vid en besiktning utförd av Bygg- och miljökontoret 2014-12-02 framkom att tänkt plats för
nybyggnad av fritidshuset är på en upphöjd stenhäll bredvid/bakom ett befintligt uthus.
Intrycket är att ett nytt fritidshus tar i anspråk mark som upplevs ligga utanför befintligt
fritidshus hemfiidszon. Iicmfridszonen bedöms sluta bakom uthuset pä befintligt fritidshus
östra sida. Vid sidan av aktuell plats inom fastigheten finns en liten sänka/passage som idag
är tillgänglig för allmänheten och ger dessa en möjlighet att gå ner till stranden. Då tänkt
fritidhus placeras bredvid sänkan bedöms allmänhetens tillträde ner till stranden påverkas
negativt. Då placeringen är upphöjd kommer huset att synas lång väg.
Ansökan är inte komplett gällande ritningar och uppgift om certifierad kontroll ansvarig,
men då bygglov inte kan tillstyrkas har dessa handlingar inte begärts in.
Frågan om vatten- och avlopp har inte tagits upp då bygglov inte kan tillstyrkas med
hänvisning till att dispens från strandskyddet inte bedöms kunna beviljas.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandslcyddat 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 I och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skal föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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Kommunicering
Sökanden inkom 2015-05-08 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte Bygg- och
miljökontorets ställningstagande.

Dagens sam m anträde
Yrkande
Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan med hänvisning till att hela udden ar ianspråktagen. Sökt placering kan
inte anses ligga utanför hemfridszonen. Fastigheter avstyckade för bostadsändamål skall i
enlighet med Hkabchandlingsprincipen ha samma hemfridszon som de fastigheter som
ligger utanför strandskydd vilket innebär att sökt placeringen ligger inom befintlig
hemfridszon. Placeringen kan inte heller anses strida mot strandskyddets syfte. Området
saknar betydelse för det rörliga friluftslivet. Att en avvägning mellan det enskilda intresset
och det allmänna intresset skulle leda fram till att allmänintresset i detta fall är större än det
enskilda blir direkt stötande och stämmer dåligt med det allmänna rättsmedvetandet om
äganderättettens och nyttj anderättens betydelse i ett rättssamhälle.

Ordförande Margaretha Lundgren (S) yrkar
- avslag i enlighet med Bygg- och miljökontorets bedömning.
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande!
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut.
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LÖPARÖ 1:111 - uttagande av byggsanktionsavgift för olaga omoch tillbyggnad av komplementbyggnad till fritidshus samt
installation av eldstad

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
1. Påföra
till fastigheten Löparö 1: f 11, en
byggsanktionsavgift om 11 038 kronor för påbörjandet av åtgärder innan Bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked samt
2. Påföra
ägare till fastigheten Löparö 1:111, en
byggsanktionsavgift om 2 215 kronor för att ha tagit tillbyggnaderna av gäststugan
samt installationen av eldstad i bruk innan Bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut
om slutbesked.
Motivering
Vid utförd besiktning 2013-10-10 konstaterades att gäststugan inom fastigheten Löparö
1:111 har byggts till åt två håll, dels med ett uterum/gl as ver anda åt öster och dels med ett
förråd och en bastu åt norr.

Glasverandan är i sin helhet placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas, Även
utbyggnaden med förråd och bastu är delvis placerad på punktprickad mark och den är även
delvis placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Fastighetens totala byggnadsarea
uppgick 2013-10-10 till 186 m 2.
Fastighetsägare
inkommit med två yttranden, I yttrandet
daterat 2014-01-19 redovisar han vilka byggnader som uppförts med bygglov på
fastigheten. Det senast bygglovet beviljades på fastigheten 1990, Då beviljades bygglov för
tillbyggnad av gäststugan åt söder.
Fastighetsägare
i ett yttrande daterat 2014-01-19 förklarat
vilka byggnader som uppförts med bygglov på fastigheten. Det senast bygglovet beviljades
på fastigheten 1990. Då beviljades bygglov för tillbyggnad av gäststugan åt söder.
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■ h ä v d a r att lovet även omfattar ett lov för mglasning av veranda. Enligt de ritningar som
finns i Byggnadsnämndens arkiv så omfattar detta bygglov, förutom tillbyggnaden åt söder,
endast av en öppen veranda med ett skärmtak av plast.
B skriver att en glasveranda uppfördes 1990 och att de under 2010-2011 påbörjade
reparation av denna glasveranda. | menar att då verandan är äldre än 10 år har
preskriptionstiden för byggnationen inträtt.
Nu uppförd glasveranda bedöms av bygg- och miljönämnden vara en bygglovpliktig åtgärd
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen. Vid besiktning bedömdes hela den resta stommen
inklusive tak vara helt nybyggda. Delar av golvkonstruktionen är förmodligen från 1990.
Detta enligt skriftligt yttrande från
företag var de som uppförde
glasverandan.
Bedömning görs att glasverandan till största delen är nyuppförd och därmed är att betrakta
som nybyggnation (tillbyggnad). Väggarna bestar helt av nya prefabricerade glaspartier som
det nya taket sedan stöds på. Då såväl glaspartiet som taket är nytt görs bedömning att
tillbyggnaden av glasverandan inte kan betraktas som reparation av befintligt
utcrum/gl as ve randa.
J har även skickat med ett yttrande från en byggingenjör,
som konstaterar att
bärlinor och bjälklag är sedan 1990 eller nya. Vid telefonsamtal med
2014-0204 så konstaterade han att pelare och glaspartiet på glasverandan är nybyggda.
ägare till fastigheten Löparö 1:111 ansökte om bygglov i efterhand
2013-02-04 på tillbyggnad av gäststugan avseende delen för fö nåd och bastu. Ansökan
avslogs av Bygg- och miljönämnden i beslut daterat 2014-04-03.
Någon bygglovs an sökan har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden for tillbyggnad av
uterum. Utförd åtgärd bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 31 § och i 9
kap 31a § plan- och bygglagen varför lov inte kan beviljas i efterhand. Åtgärden strider mot
planbes tämmelserna både vad det gäller placeringen och vad det gäller byggnads are an.
Byggnationen strider mot planens syfte.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanklionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggfö rordningen.
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Åtgärden är utförd utan att ett beslut om startbesked och slutbesked blivit beviljad av Byggoch miljökontoret.
Då tillbyggnaden av gäststugan samt installationen av eldstaden påbörjats samt tagits i bruk
utan att Bygg- och miljönämnden varken utfärdat ett beslut om starbeskcd eller slutbesked
ska en sanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § plan- ocb bygglagen.
Berörd tillbyggnad har en area om 28,9 kvm vilket ger en sanktionsarea om 28,9 - 1 5 =
3,9 kvm.
Enligt 9 kap 7 § 2 pkt plan- ocb byggförordningen är byggsanktionsavgiften, för att trots
förbudet i 10 kap 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad av en
byggnad som kräver lov (tillbyggnad av gäststuga) innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av
den sanktionsarea som ändringen avser.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut på grund av
att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked.
År 2014 är prisbasbcloppct 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
(( 0,08 x 44 400) + (0,005 x 44 400 xl3,9)) = 6 638 kronor.
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked. För installation av eldstad är avgiften 0,1 prisbasbclopp.
År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,1x44 400=4 400 kronor
Enligt 9 kap 19 § 2 pkt plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en ändring
som innebär tillbyggnad av en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,016
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 piisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea
Å r 2014 är prisbasbcloppct 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
(( 0,016 x 44 400) + (0,001 x 44 400 x 13,9)) = 1 327 kronor.
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Enligt 9 kap 24 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan
åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första
stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2, 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,02x44 400=888 kronor

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

Underlag för beslut
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2014-09-04 med tillägg 2014-12-04, 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 147
Yttrande från fastighetsägare 2014-12-02
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15 § 3
Yttrande från fastighetsägare 2015-04-24 och 2015-04-27

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

Bakgrund
Fastigheten Löparö 1:111 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, en
förrådsbyggnad och ett gästhus.

Fastighetens areal är 1 922 m .
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med ett boningshus jämte erforderliga
uthus med en sammanlags byggnadsarea på 120 kvm.
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Vid besiktning på fastigheten 2013-10-10 gjordes en inmätning av byggnaden på
fastigheten. Då uppmättes huvudbyggnaden till 84 m2, förrådsbyggnaden uppmättes till 33
m2 och den utbyggda gäststugan uppmättes till 69 m 2. Det innebär en total byggnadsarea pa
186 m2.
Det bygglov som finns på gäststugan är en byggnad på 29,52 m 2 + en veranda med ett
skärmtak av plast pa ca 14 kvm. Skärmtaket är av sådan beskaffenhet att den inte räknas in i
byggnadsytan.
Under åren 2010-2011 har gäststugan byggts till med ett inglasat uterum och ett förråd och
bastu med eldstad. Dessa åtgärder saknar bygglov.
När anmälan om olaga byggnation kom in till Bygg- och miljönämnen, hade fastigheten
Löparö 1; 111 endast en ägare,
012-12-10 blev även
inskriven som ägare till fastigheten. Eftersom hon inte var ägare till
fastigheten när överträdelsen begicks, kommer inget krav att ställas på henne i dagsläge.
Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
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 by ggsankti onsavgi ft 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 don avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som nar 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 dc solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
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Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgifl enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 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 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
2. för en komplementbyggnad eller en amian liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea
Enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2, för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,016 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap, 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad
Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads- eller markarea är
byggsanktionsavgiften
1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning
för ventilation,
Enligt 9 kap 24 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan
åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första
stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
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Övriga upplysningar
En byggsan ktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiltsskyldige. Detta gäller dock inte om Bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift for överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
Kommunicering
Sökande inkom 2015-04-24 och 2015-04-27 med yttranden på arbetsutskottets förslag
till beslut. Sökande har skickat med filmer på bjälklaget och ett intyg från snickaren att
altanen är byggd på gammalt bjälklag. Bygg- och miljökontoret tolkar det som att
sökande därmed inte betraktar altanen som en ny tillbyggnad utan endast som en
reparation av befintlig byggnad. Snickaren skriver att taket är nytt liksom skjutdörrama.
Då ytterväggarna endast består av dessa skjutdörrar och då taket också är utbytt gör
Bygg- och miljökontorets bedömning att det rör sig om en helt ny tillbyggnad.
Bedömning görs att det inte räcker med att själva bjälklaget är gammalt för att
tillbyggnaden inte ska betraktas som nybyggnation.

Sökande hänvisar till de så kallade attefallsreglema för att få uppföra den del av
byggnaden som består av bastu och förråd. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen
att denna tillbyggnad inte går under attefallsreglema då en tillbyggnad enligt dessa
regler endast gäller tillbyggnad av huvudbyggnad eller fristående komplementbyggnad
Enligt attefallsreglema krävs dessutom ett startbesked innan byggnation får påbörjas.
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LÖPARÖ 1:111 - föreläggande om rättelse avseende olaga om- och
tillbyggnad av komplementbyggnad till fritidshus samt installation
av eldstad
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
1. Förelägga
ägare till fastigheten Löparö 1:111 att snarast, dock
senast inom sex månader från delgivningen av detta beslut, vidta rättelse i form av att
riva tillbyggnaderna som saknar lov på gästsugan. Det gäller både hela den glasveranda
som är byggd åt öster och som i sin helhet är placerad på punktprickad mark, vilket är
mark som inte får bebyggas, och den tillbyggnad av bastu och förråd som skett mot
norr. Vilka delar som ska rivas visas även på bifogad situationsplan samt
2. Om föreläggandet inte följs ska
ägare till fastigheten Löparö
1:111, betala ett vite om 100 000 kronor.

Motivering
Vid en utförd besiktning 2013-10-10 konstaterades att gäststugan inom fastigheten Löparö
1:111 har byggts till åt två håll, dels med ett ute rum/glasveranda åt öster och dels med ett
förråd och en bastu åt norr.

Glasverandan ar i sin helhet placerad på punktprickad mark, vilket är mark som inte far
bebyggas. Även utbyggnaden med förråd och bastu är delvis placerad på punktprickad mark
och den är även delvis placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Fastighetens totala
byggnadsarea uppgick 2013-10-10 till 186 m2.
Fastighetsägare
i en skrivelse daterad 2012-10-18 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt informerades samtidigt om
eventuella påföljder.
Fastighetsägare
har inkommit med två yttranden. 1 yttrandet
daterat 2014-01-19 redovisar han vilka byggnader som uppförts med bygglov på
fastigheten. Det senast bygglovet beviljades på fastigheten 1990. Då beviljades bygglov för
tillbyggnad av gäststugan åt söder.
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■ hävdar att lovet även omfattar ett lov för inglasning av veranda, Enligt de ritningar som
finns i Bygg- och miljönämndens arkiv så omfattar detta bygglov, förutom tillbyggnaden åt
söder, endast av en öppen veranda med ett skärmtak av plast. Har en inglasning av verandan
skett så har denna åtgärd skett utan lov.
H skriver att en glasveranda uppfördes 1990 och att de under 2010-2011 påbörjade
reparation av denna glasveranda, f l menar att då verandan är äldre än 10 år har
preskriptionstiden för byggnationen inträtt.
Nu uppförd glasveranda bedöms av Bygg- och miljönämnden vara en bygglovpliktig åtgärd
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen. Vid besiktning bedömdes hela den resta stommen
inklusive tak vara helt nybyggda. Delar av golvkonstruktionen är förmodligen från 1990.
Detta enligt skriftligt yttrande från
vars företag var de som uppförde
glasverandan,
H h a r även skickat med ett yttrande från en bygg ingenjör,
som konstaterar att
bärlinor och bjälklag är sedan 1990 eller nya. Vid telefonsamtal med
2014-0204 så konstaterade han att pelare och glaspartiet på glasverandan är nybyggda.
Bedömning görs att glasverandan till största delen är nyuppförd och därmed är att betrakta
som nybyggnation (tillbyggnad). Väggarna består helt av nya prefabricerade glaspartier som
det nya taket sedan stöds på. Då såväl glaspartiet som taket är nytt görs bedömning att
tillbyggnaden av glasverandan inte kan betraktas som reparation av befintligt
uterum/glasveranda. Det är endast delar av golvet som kan vara från 1990.
ägare till fastigheten Löparö 1:111 ansökte om bygglov i efterhand
2013-02-04 på tillbyggnad av gäststugan avseende delen för förråd och bastu. Ansökan
avslogs av Bygg- och miljönämnden i beslut daterat 2014-04-03, då den stred mot
planbest ämmelsema.
Någon bygglovsansökan har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden för tillbyggnad av
uterum. Utförd åtgärd bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 31 § och i 9
kap 3 1a § plan- och bygglagen varför lov inte kan beviljas i efterhand. Åtgärden strider mot
planbestämmelserna både vad det gäller placeringen, då gäststugan till hälften är placerad på
punktprickad mark, och vad det gäller byggnads arean. Fastighetens byggnads are a överstigs
med 66 kvm eller 55 %. Byggnationen strider därmed mot planens syfte.
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Iskriver 1 ett yttrande 2014-01 -17 att han kan tänka sig att riva vissa
delar av övriga befintliga byggnader och byggnadsdelar för att kunna få lov att bygga till
gäststugan. Bedömning görs att även om vissa byggnader/byggnadsdelar rivs så kan
bygglov for glasverandan på gäststugan inte beviljas då halva byggnaden kommer att
placeras på punktprickad mark, som inte får bebyggas.
Åtgärden är utförd utan att ett beslut om startbesked och slutbesked blivit beviljad av Byggoch miljökontoret.
ägare av fastigheten Löparo 1:111, föreläggs med stöd av 11 kap 20
§ plan- och bygglagen att senast inom sex månader från delgivningen av detta beslut vidta
rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivningen av tillbyggnad av gästhus.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Löparo 1:111, ska betala ett
vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med
föreläggandet då gäststugan har byggt till utan lov och att åtgärden inte går att bevilja lov
för i efterhand.

Lagrum
11 kap 20, 27, 29, 33 och 37 plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag för beslut
Tjänstcskrtvelse 2014-09-04 med tillägg 2014-12-04,2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 148
Yttrande från fastighe tsägare 2014-12-02
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15 § 4
Yttrande från fastighetsägare 2015-04-24 och 2015-04-27

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2012-10-05 fått kännedom
om att en till- och ombyggnad av en gäststuga på fastigheten Löparö 1:111 kan ha vidtagits
utan lov.
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Bakgrund
Fastigheten Löparö 1:111 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, en
förrådsbyggnad och ett gästhus.

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

Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen far 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
och 26 §eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33§§ förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
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Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs far 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 cn 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.

Kom munice ring
Sökande inkom 2015-04-24 och 2015-04-27 med yttranden på arbetsutskottets förslag
till beslut. Sökande har skickat med filmer på bjälklaget och ett intyg från snickaren att
altanen är byggd på gammalt bjälklag. Bygg- och miljökontoret tolkar det som att
sökande därmed inte betraktar altanen som en ny tillbyggnad utan endast som en
reparation av befintlig byggnad. Snickaren skriver att taket är nytt liksom skjutdörrama.
Då ytterväggarna endast består av dessa skjutdörrar och då taket också är utbytt gör
Bygg- och miljökontorets bedömning att det rör sig om en helt ny tillbyggnad.
Bedömning görs att det inte räcker med att själva bjälklaget är gammalt för att
tillbyggnaden inte ska betraktas som nybyggnation.

Sökande hänvisar till de så kallade attefallsreglema för att fa uppföra den del av
byggnaden som består av bastu och förråd. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen
att denna tillbyggnad inte går under attefallsreglema då en tillbyggnad enligt dessa
regler endast gäller tillbyggnad av huvudbyggnad eller fristående komplementbyggnad
Enligt attefallsreglema krävs dessutom ett startbesked innan byggnation får påbörjas.
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Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9 skifte 6.

Jäv
Bygglovchef Anna Keskitalo har anmält jäv och är inte närvarande vid ärendets behandling.

H/lotivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.

Det bedöms finnas ett stort bebyggelsetryck i området och nu sökt förhandsbesked
bedöms också vara en ny samanhållen bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor finnas.
Området omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård. Vid nybyggnation måste stor
hänsyn till riksintresset tas för att inte riskera att skada riksintresset på platsen. Det gäller
såväl placering av nya tomter som själva utformningen av byggnaderna.
Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt
4 kap 2 § plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks.
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Lagrum
2 kap, 4 kap 2 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalkcn

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjansteskri velse 2015-03-17 med tillägg 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-04 § 60

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

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Tomtplatserna är obebyggda.
Fastighetens areal är 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggclscmiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2 . en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen elier om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Kommunicering
Sökanden inkom 2015-05-08 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut, Vad sökanden anför förändrar inte Bygg- oeh
miljökontorets ställningstagande.
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Rödlöga 1:109 - bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av gäststuga samt installation eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ railjöbalkcn för nybyggnad
av gäststuga inom fastigheten Rödlöga 1:109.
2. Avslå bygglov för nybyggnad av gäststuga inom fastigheten Rödlöga 1:109.
Motivering
Sökt byggnad bedöms på grund av sin storlek och sin utformning klassas som ett
fritidshus och inte som en gäststuga.

Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Strand skyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid,53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av sökt byggnation på
bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten. En liten gäststuga får en
begränsad påverkan för allmänheten. I detta fall rör det sig om större gäststuga eller ett
fritidshus. Denna typ av byggnad får cn egen hemfridszon. Därmed bedöms det privata
området på platsen utökas.
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Förutsättningarna for att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Sökt plats omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för de
samlade kultur- och naturvärdena. Inom detta område ska särskild stor hänsyn tas till det
rörliga friluftslivet. Byggnation av ett nytt fritidshus eller en större gäststuga på platsen
bedöms påverka det rörliga friluftslivet negativt och därmed riskera att skada riksintresset
på platsen negativt.
Nu sökt lov för gäststuga bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § planoch bygglagen inte minst beroende på att byggnaden genom sin storlek bedöms vara ett
fritidshus.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 med tillägg 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 64
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för gäststuga/fritidshus inom fastigheten
Rödlöga 1:109.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten är bebyggd med fritidshus och uthus.
Fastighetens areal är 1,06 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12),
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintrcsscområdc för naturvård (se kapitel 12),
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:109 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha lått 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 for strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som for 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 aimat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som ar mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid
planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
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För området gäller särskilda husbål lningsb estänumelser enligt 4 kap 1,2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som Finns i området. Det rörliga friluftslivets
intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare
fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen
som anges genom gränsen för hö gexp lo aterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte
etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka
fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad
bebyggelse. En prövning måste dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna
förutsättningarna att anordna vatten och avlopp.
Kommunicering
Sökanden har b eretts möjlighet att yttra sig över Bygg- oeh miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit
in med något yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.

Exp till.

Utdrag sb e s t yrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(5)

2015-06-04

Dm- 2014-2832

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

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

Motivering
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskydd sdi sp ens bedöms inte
föreligga för sökt bebyggelse.

I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv
kan bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda
delar av hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden
bevaras.
Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är
allcmansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och
hem fri.ds zon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som
nu är allemansrätts ligt 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 allcmansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet
och for växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset tar anses överväga det
enskilda exploateringsintresset.
Fastigheten Upplunda 2:1 är stor och omfattar 102 ha och möjlighet bör finnas till en
placering utanför strandskyddat område.
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Sökt strand sky d ds di spen s bedöms inte vara förenlig med strandskyddets sylten.
Sökt förhandsbesked är placerad inom strandskyddat område. Lokaliseringen bedöms
som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig
placering av byggnader med hänvisning till bland annat natur- och kulturvärdena på
platsen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjäns teskri velse 2015-03-17 med tillägg 2015-05-19
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 65

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, garage och uthus inom fastigheten Upplunda 2:1.
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

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

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
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3. behövs for en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskydds lagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att
de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandslcyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen skam ark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och
4 kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1,2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets
intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Kommunicering
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.
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Fjäll 2:39 - miljösanktionsavgift avseende inrättande av
avloppsanordning utan tillstånd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter 3 kap 1§ och punkten 3.1.1. i bilagan till samma förordning:

skall betala miljösanktionsavgift på
5000 kronor.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Fjäll 2:39 har gjort sig skyldig till
överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §3 eftersom det krävs tillstånd för inrättande
av BDT-anordning. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att
inrättat avloppsanordningen utan att söka tillstånd. Därmed ska en miljösanktionsavgift på
5000 kronor betalas.

Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2015-03-10 med tillägg 2015-05-18
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 66

Lagstiftning
Bnligt 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 Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, mi lj Ösankti o n sav g ift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd far cn kommun
meddela föreskrifter om att det istället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av
kommunen inrätta bad-, disk, dusch och tvättavlopp (BDT-avlopp).
Enligt 2 § i Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön anges att det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta
avloppsanordningar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longituden 19° 15' samt inom Kallskärs skärgård.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhef. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

Bakgrund
Till Bygg- och miljökontoret inkom 2015-02-16 en ansökan om att på fastigheten Fjäll 2:39
få installera en sluten tank för omhändertagande av WC-vatten. I samband med detta
uppdagades att det saknas tillstånd för den befintliga BDT-avloppsanordningen på
fastigheten. Befintlig avloppsanordning på fastigheten utgörs av ett Biolan gråvattenfilter
som leds vidare till stenkista. Tillstånd för avloppsanordningen saknas i Bygg- och
miljökontorets arkiv. För att installera en avloppsanordning krävs tillstånd från Bygg- och
miljönämnden.
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Avgift
Mi lj ösankti on savgi ften skall betalas enligt betalnings uppmaning som mom kort kommer att
sandas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har del getts er enligt 30 kap 4 § miljöbal ken, Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbal ken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
Kommumcering
Arbetsutskottets förslag till beslut har kommunicerats fastighetsägare
i en skrivelse, inkommen 2015-05-11, inkommit med synpunkter. Bygg- och
miljökontoret bedömer att inga uppgifter som ändrar kontorets ställningstagande har tillförts
ärendet. Förslaget om utdömande av miljösanktionsavgift kvarstår.
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Herräng 1:26 - miljösanktionsavgift avseende för sent inkommen
årsrapport för läckagekontroll av köldmedia
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- oeh miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808), 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med
hänvisning till 29 § förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen att

l,

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

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

Underlag till beslut
Tjänstcskrivclse 2015-05-12

Lagstiftning
Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
ska operatören, till anläggning med köldmedieniängd 10 kg eller mer, senast den 31 mars
inkomma med en rapport tfån läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från
föregående år till tillsynsmyndigheten,

Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart
oskälig.
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Enligt 30 kap 3 § miljobalkcn (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) om milj ösanktions avgift er skall
miljösanktions avgift på 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fluoreradc växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Bakgrund
På fastigheten Herräng 1:26 hade
under år 2013 en total rapporteringsskyldig
köldmediemängd på 17 kg. Köldmedicmängden är fördelad på sammanlagt 2 aggregat. En
årsrapport för läcka gekontroll avseende år 2013 inkom först 2014-09-01, det vill säga efter
angiven tid. Detta efter att ett föreläggande att inkomma med årsrapport utfärdats 2014-0730

Avgift
Mi lj ö sanktions avg ifte n skall betalas enligt bctalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast mom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljobalkcn. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljobalkcn, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
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Vulkanus 7, Sjötullen 4 - klagomål på spelning av musik utomhus
vid Stället Mat & Trädgård samt Åtellet i Norrtälje stad
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden beslutar att
1, Avslå klagande ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > e g ä r a n om att spelning av musik utomhus vid Stället Mat
& Trädgård samt Åtellet ska förbjudas efter kl. 22.00.

Motivering
I stadsmiljöer möts många olika intressen som ibland kan vara motstridiga. I Norrtälje
stadskärna finns också flera exempel på restauranger som är belägna nära höstäder, vilket
kan ge upphov till störningar för de närboende. Det regelverk som tillämpas vid klagomål på
buller från restaurangverksamhet regleras via Folkhälso myndighetens allmänna råd vad
gäller buller inomhus i bostaden. För att klara riktvärden för god inomhusmiljö till
angränsande bostäder skall buller inomhus i bostadsrum enligt FolkhäIsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) inte överstiga:

Max
Ekvivalent ljudnivå
Ljud med hörbara ljudkomponenter
Ljud från musikanläggningar

45dBA
30dBA
25dBA
25dBA

För buller utomhus utanför bostaden tillämpas oftast Naturvårdsverkets tidigare allmänna
råd med riktlinjer för externt industribuller (SNV RR 78:5), som dock numera är upphävda.
Med stöd av dessa riktlinjer angav Bygg- och miljönämnden i tidigare nämnda föreläggande
2012-07-06 att arrangemangen inte ska alstra sådana ljudnivåer till omgivande bostäder att
följande riktvärden för buller utomhus överstigs:
Kl. 18,00 - 22.00 Ekvivalent ljudnivå
Kl. 22.00 - 07.00 Ekvivalent ljudnivå

50 dBA
45 dBA
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Naturvårdsverket har i april 2015 utkommit med en ny vägledning om industri- och annat
verk sam hetsbuller som dock inte ska tillämpas på buller från restaurangverksamhet. Någon
ny vägledning eller nya riktlinjer som omfattar buller från restaurangverksamhet har tyvärr
ännu inte utkommit.
I många kommuner har också egna riktlinjer tagits fram för att reglera ljudnivåerna från just
uteserveringar och musik utomhus, Vissa så kallade ”sommarstäder” har frångått
Naturvårdsverkets tidigare riktlinjer för externt industribullcr och antagit egna råd och
riktlinjer som tillåter högre ljudnivåer. I exempelvis Västerviks råd och riktlinjer för
uteserveringar anges att på offentlig plats utanför restaurangens område bör ljudnivån inte
överskrida 60-65 dBA för att klara 25 dBA inomhus i bostäder nattetid. Region Gotland
tillämpar riktlinjer som innebär att i Visby innerstad tolereras betydligt högre ljudnivåer än
vad Naturvårdsverkets tidigare råd anger. Som exempel kan nämnas att för verksamheter
som spelar musik finns riktlinjer som anger högsta ljudnivå utomhus direkt utanför
verksamheten till 65 dBA kl 12.00-24.00, 60 dBA kl 24.00-03.00 och 50 dBA kl 03.0012.00. Högsta basljudnivåer regleras dessutom specifikt.
Vilka riktlinjer som ska tillämpas för buller utomhus i restaurangernas närområde är därför
långtifrån självklart. I de riktlinjer som upprättats för musikljud från nöjesverksamheter i
Visby innerstad uttalas t ex också en ambition att krogverk samheter ska kunna samexistera
med övrig turism och näringsverksamhet samtidigt som att boende och besökare kan leva
och sova i staden.
Mätning av ljudnivåerna i anslutning till klagandes bostad på fastigheten Sjötullen 5
genomfördes under augusti 2012 av VR1R
på uppdrag av
Enligt uppdragsrapporten har mätningar utförts vid flera
tillfällen och generellt låg normal bakgrundsnivå dagtid utanför klagandes adress på 50 dBA
+/- 2 dB ekvivalent ljudnivå. Vid norra brofästet intill aktuell adress uppmättes en konstant
ljudnivå på 52 dBA, vilket med största sannolikhet orsakas av bruset från Norrtäljeån.
Mätning har också genomförts senare på kvällen vid 20-tiden och då var ljudnivån hos
klagande 55 dBA och vid norra brofästet 58 dBA. Ökningen tros bero på ökade flöden i
Norrtäljeån, då det regnade kraftigt tidigare under dagen då mätning utfördes. Vid tester
med ljudanläggningen påslagen har ingen förändring av uppmätt ljudnivå kunnat
konstateras i denna utredning. Sammanfattningsvis konstaterar VKIR i sin uppdragsrapport
att bakgrundsnivåerna vid klagandes bostad överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för
externt industribuller på grund av de ljudnivåer som uppkommer från Norrtäljeåns flöde.
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Att såväl verksamheterna (Stället Mat & Trädgård samt Åtellet) som klagandes bostad är
belägna i närheten av Norrtäljeån medför att bedömningen av vad som är relevanta
riktvärden för huller utomhus blir mer komplexa i detta ärende än i normalfallet, I aktuellt
ärende anser Bygg- och miljönämnden inte att det finns skäl att förbjuda spelning av musik
utomhus vid Stället Mat &l Trädgård samt Åtellet. Verksamhetsutövaren har sedan 2012
vidtagit åtgärder för att minska risken för störning gentemot intilliggande bostäder och kan
därför sägas ha vidtagit de försiktighetsmått som bedöms vara skäliga. Bygg- och
miljönämnden anser därför inte att dessa verksamheter bör särbehandlas i frågan om vad
som ska gälla vid spelning av musik utomhus. Nämnden bedömer också att boende i en stad
under sommaren kan få acceptera ett visst mått av aktiviteter och underhållning som
periodvis kan alstra höga ljudnivåer.

Lagstiftning
Beslutet är meddelat med stöd av 2 kap 2, 3 och 7 §§ samt 9 kap 3 § miljöhalken (SFS
1998:808)

Avgrft enligt gällande taxa
Ingen avgift tas ut i ärendet, då Bygg- och miljönämnden bedömer att inkomna uppgifter
inte föranleder krav på fortsatta undersökningar och utredningar från verksamhetsutövaren
sida.

Underlag för beslut
Klagomål/bcgäran om att förbjuda spelning av musik utomhus, inkom från
2015-02-01
Information om inkommet klagomål till
verksamheten vid Stället Mat & Trädgård samt Åtellet, 2015-03-27
Svarsskrivelse från
inkom 2015-04-16
Tjänstcskrivclsc 2015-05-19

bedriver

Bakgrund
Klagomål på spelning av musik utomhus efter kl 22.00 vid Stället Mat & Trädgård samt vid
Åtellet i Norrtälje stad har 2015-02-01 inkommit till Bygg- och miljönämnden från ■
boende inom restaurangernas närområde. Klaganden anser att spelning av musik
efter kl 22.00 bör förbjudas på de uämnda restaurangerna eftersom han bedömer att de inte
lever upp till gällande riktlinjer och normer för buller utomhus.
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|hänvisar också till att Stället och Åtcllct enligt honom aldrig lyckats leva upp till
gällande riktvärde för buller vid sina spelningar av musik utomhus. Vidare hänvisar
^ ^ ^ ^ ^ | t i l l ”Stockholm och andra kommuner” som exempel på kommuner där restriktiv
hållning gäller med avseende på buller från restauranger.
Till bakgrunden hör också att l ^ ^ ^ H för första gången 2012-05-31 inkom med ett
klagomål till Bygg- och miljönämnden som då gällde höga ljudnivåer från musik som
spelats från Stället Mat 8 c Trädgård (se dm E 2012-1580). Enligt klagande ökade musikens
volym under nattens gång och gästerna förde enligt uppgift också med sig störningar i form
av ”gap och skrik” både under och efter att verksamheten/restaurangen stängt. Förutom
klagomål från
inkom klagomål på störningar även från företrädare för BRF
Sjötullen och BRF Vulkanus 2. Bygg- och miljönämnden bedömde att det förelåg risk för
att verksamheten kunde orsaka störningar för närboende och föreläde därför 2012-07-06
(som bedriver verksamhet vid Stället Mat 8 c Trädgård och
Åtellet, i fortsättningen kallad verk sa mhctsntö varen) om försiktighetsmått för att minska
stömingsrisken. Föreläggandet omfattade även upprättande av en skriftlig tids- och
åtgärdsplan samt genomförande av en fackmässig ljudnivåmätmng enligt vedertagen
mätmetod.
Vissa förbättrande åtgärder genomfördes under 2012 och inför sommaren 2013 inkom
verks amhe tsntö varen med förslag på fler förbättrande åtgärder för att minska störningarna
gentemot de närboende. Exempel på sådana åtgärder är att inte ha några 1ive-spelningar
efter kl. 23.00 under sommarperioden när musikuppträdanden förekommer på restaurangen,
ändrad riktning och åtgärder av högtalarsystemet, förkortad säsong för artistuppträdanden
utomhus samt förbättrad egenkontroll. Under sommaren 2013 inkom inte heller några nya
klagomål rörande Stället Mat 8 c Trädgårds verksamhet till Bygg- och miljönämnden.
Däremot påtalades vissa enstaka synpunkter om störningar efter sommarsäsongens slut.
Inför sommaren 2014 skickade Bygg- och miljönämnden ut förfrågan om grannyttrande till
de nio fastighetsägare vars fastigheter är belägna närmast Stället Mat & Trädgård. Av nio
hörda fastighetsägare/grannar inkom de tre parterna som klagat tidigare med början 2012
med synpunkter i samband med grannyttrandet. Ytterligare två fastighetsägare påtalade att
det förekommit störningar tidigare år (1979-2001 respektive under 80-talet) och övriga fyra
fastighetetsägare anförde att de inte hade några synpunkter på störningar från verksamheten.
Under sommaren 2013 och 2014 vidtog verksamhetsutövaren åtgärder och försiktighetsmått
som medför att de ljudnivåer som alstras är lägre, spclnmgama bedrivs under kortare säsong
och avslutas tidigare på kvällarna. Vid de oanmälda besök som Bygg- och miljökontoret
utförde på restaurangen under 2013 och 2014 uppfattades ljudnivån totalt sett som
godtagbar och på en nivå som får accepteras i en stad kvällstid under sommaren.
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Ärendet angående klagomål på bullerstörningar från restaurang Stället Mat & Trädgårds
verksamhet avskrevs därför via delegationsbeslut daterat 2014-07-02 eftersom det
bedömdes att verk sam hetsutövaren hade vidtagit åtgärder för att avhjälpa störningarna för
dc närboende. Beslutet överklagades inte av någon part.
Verksamhctsutövaren har också fått ta del av inkommet klagomål/begäran om att förbjuda
spelning av musik på restaurangerna Stället Mat & Trädgård samt A tel let, I skrivelse
daterad 2015-04-16 hänvisar företrädaren för bolaget
att bolaget
redan 2012 genomförde en rad åtgärder för att minska stömingsrisken. Enligt
handlar det om 7-8 veckor på sommaren då spelning av musik förekommer utomhus på
Stället Mat & Trädgård, men vilket aldrig sker efter kl. 24.00 och under sommaren 2014
aldrig efter kl. 23.00. Vad som menas med att Åtellet skulle spela hög musik ställer sig
bolaget frågande inför och anser att även verksamheten vid Stället Mat & Trädgård bedrivs
med lugn framtoning.
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Brännäset 9 - nytt kvartersnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1.

Följande kvartersnamn i Norrtälje hamn antas
Ångkvamen

Underlag för beslut
Tjänsteskrivclse 2015-05-20

Motivering
I hamnen uppfördes ett spannmålsmagasin 1886 som byggdes om till ångkvam 1898.
Ångkvamen revs på 1940-talct
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Nya väg-, bro- och tunnelnamn utmed nya förbifarten i Norrtälje
Beslut
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. Följande nya bro- och tunnelnamn antas
Campusbron, Regementsbron, Lommartunneln, Varghedsbron, Bryggårdsporten,
Vigelsjöbron, Väster Knutbybron, Stor stensbron, Vingelebackebron.

2. Följande bronamn ändras
Gångbron Lommarbron, enligt beslut i Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
2011-11-24 § 219, ändrar namn till Varghedsbron samt att den nya vägbron över
Norrtäljeån får namnet Lommarbron.

3. Följ ande nya vägnamn antas
Västra vägen

Motivering
I samband med att Västra vägen blivit färdigställd önskar Gatu-/parkenheten och
Trafikverket att broarna och tunnlarna utmed denna väg namnges. De föreslagna namnen
har sin grund i den geografiska placeringen.
Västra vägens sträckning blir således mellan trafikplats Ankaret och trafikplats Västra
Knutby.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelsc 2015-05-12
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Allmän information
Bygg- och miljöchefen Sara Helmers son informerar om
1. Verksamhetsplanen 2016 - 2018 .

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna
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Fågeln 1 - marklov för trädfällning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämndens besluta att
1. Sökt marklov för trädfällning inom fastigheten Fågeln 1 enligt 9 kap 14 § plan- och
bygglagen förklaras förenligt med plan- och bygglagen.

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

Motivering
Den sökta åtgärden kräver inte marklov då trädfällningsförbud inte råder på den aktuella
platsen enligt gällande detaljplan. Med anledning av detta prövas ärendet såsom ett frivilligt
lov enligt 9 kap 14 § plan- och bygglagen, då ansökans förenlighet med plan- och
bygglagens bestämmelser istället ska prövas.

Ansökan om marklov för trädfällning inom fastigheten Fågeln 1 avser ett träd som är
placerat mellan de så kallade Wallinska gårdarna intill Lilla torget. Ärendet bedöms vara av
principiell vikt då det aktuella trädet är placerat på en plats med kulturhistoriska värden
samt är placerat på en central plats i Norrtälje stads stadskärna. Trädet hotar skada
intilliggande byggnad samt är i dåligt skick, varför det bedöms nödvändigt att utföra den
sökta åtgärden.
Sökt marklov för fällning av det aktuella trädet bedöms inte påverka riksintressena for
kulturmiljön nämnvärt.
Nu sökt marklov för trädfällning bedöms vara förenlig med 9 kap 35 § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 12, 14 och 35 §§ plan- och bygglagen.
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Ärendet
Ansökan avser marklov för iallning av ett träd inom fastigheten Fågeln 1.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan av vilken det framgår att marken är avsedd för sluten
bebyggelse. Enligt gällande detaljplan finns inget trädfällningsförbud för fällning av träd på
den aktuella platsen.

Fastighetens areal är 379 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Fågeln 1 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 12 § plan- och bygglagen krävs marldov för trädfällning inom detaljplanerat
område om så har bestämts i planen.

Enligt 9 kap 35 § plan- och bygglagen ska marklov ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och
5. upfyller de krav som
a) följer av 2 kap 6 § 3 stycket och 8 kap 9-12 §§, omlovet avser en åtgärd inom ett
område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap och 8 kap 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan.
Marklov får ges för en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller
områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller
bestämmelserna Lag (2011:335)
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Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov, rivningslov eller
marklov, får den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att
få sin prövad som om åtgärden krävde lov enligt 9 kap 14 § plan- och bygglagen.
Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med plan- och bygglagen.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Gata-park kontoret har enligt yttrande inget att erinra mot att aktuellt träd fälls.

Utdragsb estyrkande

