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BLIDÖ 1:668 - strandskyddsdispens och bygglov för till- och
ombyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbal k en medge undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken för om- och tillbyggnad av fritidshus med hänvisning till
dispens skäl nummer 1 då det avsedda området redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
2. Tomtplatsavgränsnmg följer en till ärendet hörande situationsplan samt
3. Bevilja bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus inom fastigheten Blidö 1:668
4. Bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
5. Fastställa kontroilplanen,
6. Uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
7. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras och
8. Åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställ ande skydd behövs enligt lagen om
färd igstäl lande skydd.

Bygglovet omfattar inte anordnande av vatten- och avloppsanläggning. Tillstånd
för avloppsanläggning måste sökas i vanlig ordning. Godkänd avloppsanläggning
måste finnas på fastigheten för att slutbesked ska kunna beviljas.

Upprättad kontroHplan
- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat
bygglov och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande.
- Påböljandet samt avslutandet av byggprojektet slca skriftligen meddelas till Bygg- och
miljökontoret,
- Entreprenörs rapport för avloppsanläggning ska skickas in i samband med att ansökan
om slutbesked görs.
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Motivering
Fastigheten Bhdö 1:66S ingår i område som salenar detaljplan.
Nu sökt bygglov for om- och tillbyggnad bedöms utgöra en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap 31 a
§ plan- och bygglagen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastigheten sedan länge varit ianspråktagen på ett sätt
som gör att det salenar betydelse för strandskyddets syften. Trots att den byggnad som
tidigare fanns på fastigheten var i dåligt skick har fastigheten behållit en privat karaktär, jm f
beslut daterat 2013-02-07 (Lst beteekning 526-22308-2012).

Övriga förutsättningar
Med ledning av sökandens VA-redovisning och tillhörande inspektion har Bygg- och
miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en tillfredsställande
lösning för fastigheten Blidö 1:668 under förutsättning att:
- Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och
miljönämnden i god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd till
avloppsanläggning krävs).
- Avloppsanläggningen ska placeras i enlighet med det av sökande inlämnade förslaget
daterat 2015-04-20.
- Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med kraven från
renhållningsavdelningcn, kommunstyre 1sekontorct, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricksvattentälct bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets
råd om enskild dricksvattenförsöijnmg följas.

Lagrum
1-2 kap och 31 § plan- och bygglagen
7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Upplysningar
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 1-4 §§ miljöbalken samt med den
för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt bygglov förändrar inte heller
nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.

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.
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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 gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påböljats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböijade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs, I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-06-17 med tillägg 2015-06-16
Arbetsutskottets protokoll 2014-09-04 § 121
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom
fastigheten BlidÖ 1:668.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Tomtplatsen saknar i laga ordning uppförd byggnad.
Bedömning görs att den byggnad som finns på fastigheten idag är uppförd utan lov.
Fastighetens areal är 2 880 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten BlidÖ 1:668 belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan för skärgården antagen 2005-08-29.

Historik
T samband med ett inlämnat förhandsbesked för uppförande av ett nytt fritidshus på
fastigheten BlidÖ 1:668, utförde Bygg- och miljökontoret 2011-05-13 en besiktning på
platsen. Bedömning gjordes då att det har funnits en byggnad på fastigheten men att den vid
besiktningstillfallet var i så dåligt skick att den inte längre var att betrakta som byggnad utan
att det endast fanns byggnadsrester på fastigheten. Ärendet togs upp i Bygg- och
miljönämndens arbetsutskott 2011-07-15 med förslag till avslag. Ärendet gick ut på negativ
kommuniccring till sökande. 2011-10-27 (au 111027 §185) beslutade Bygg- och
miljönämndens arbetsutskott att avslå sökt förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Innan beslut i förhandsbeskedet var fattat lämnade (2011-07-06) dåvarande fastighetsägaren
in bygglov och strandskyddsdispens for nybyggnad av fritidshus på platsen. Bygg- och
miljönämnden bedömde att det inte längre fanns någon byggnad på fastigheten och att
tomten därmed inte var i anspråktagen. Skäl för att bevilja dispens från strandskyddet
bedömdes därmed saknas.
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Efter att ärendet tagits upp på Bygg- och miljönämndens arbetsutskott gick förslaget på
beslut om avslag ut på negativ kommunicering till sökande. Sökande drog då tillbaka sin
ansökan. Ärendet avskrevs därmed tfån nämndens vidare handläggning.
Under hösten 2013 utfördes en ny besiktning på fastigheten. Den gamla byggnads re sten
fanns inte längre kvar utan ett till synes nytt bostadshus stod på platsen.
Ett brev gick ut till fastighetsägaren till Blidö 1:668 från Bygg- oeh miljökontoret med en
förfrågan om vad som hade hänt på fastigheten eftersom det nu fanns en byggnad på tomten.
Vid tidpunkten för uppförandet av byggnaden var
[ägare av fastigheten. När vi fick svar på vår förfrågan visade sig
m avlidit. Enligt uppgift från parets dotter var det fadem som ansvarat för
byggnationen.
Dottern har, efter kommuniceringen med Bygg- och miljökontoret, lämnat in en
bygglovs ansökan till Bygg- oeh miljönämnden.

Bygg- och miljökontorets bedömning
En bygglovsansökan for till- och ombyggnad av fritidshus inkom 2014-04-16 till Bygg- och
miljönämnden.

Enligt Plan- ocb bygglagen innebär en tillbyggnad en ändring av en byggnad som innebär
en ökning av en byggnads volym. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att åtgärden
inte kan betraktas som tillbyggnad eftersom befintlig byggnad saknas. Om byggnation
önskas utföras på en plats som saknar byggnation är åtgärden att betrakta som
nybyggnation. Vid nybyggnation inom strand skyddat område krävs strandskydds dispens.
Då befintlig byggnad saknas bedöms tillbyggnad inte kunna beviljas. Ansökan bedöms
därmed inte vara förenlig med de allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och
bygglagen. Förutsättningar att bevilja lov enligt 9 kap 30 § saknas, därmed bör ansökan
avslås.
Tomtplatsen omfattas av strand skydd oeh nybyggnads förbud. Då fastigheten de senaste åren
inte varit ianspråktagen så bedöms platsen vara allcmansrättsligt tillgänglig. Några av
miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt
åtgärd. Ansökan om strand sk yddsd ispens bör därför avslås.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalkcn gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som 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 strand skydds lagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandslcyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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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Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare
fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårds zonen
som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte
etableras några nya fiitidshusområden. 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 natur givna förutsättningarna att anordna
vatten och avlopp.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Blidö 1:144, 1:146 och 1:669 är
berörda av sökt byggprojekt Ägare till fastigheterna BlidÖ 1:144, 1:146 och 1:669 har
enligt yttranden inga erinringar mot sökt bebyggelse.

Kommunicering
Bygg- och miljökontorets tidigare ställningstagande står fast. Då Bygg- och
miljönämndens arbetsutskott beslutade att pröva ärendet positivt har grannar/sakägare
hörts och vatten- och avloppslfågan har prövats.

Exp till
vikägare
Post och Inrikes Tidningar
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Dyvik 3:3 - föreläggande att ansöka om lov för trädfällning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Förelägga
entreprenör for
som är ägare till fastigheten Dyvik 3:3 att snarast, dock senast inom 6 månader från
delgivningen av detta beslut, inkomma med en ansökan om marklov for de
ytterligare/ändrade trädfällningar som har genomförts i området och som avviker från
tidigare beviljat marklov.

Motivering
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014-04-22 inom fastigheten Dyvilc
3:3 konstaterades att utförd trädfällning verkade avvika från det beviljade marklovet.

Skogsstyrelsen har lämnat ett yttrande i ärendet, daterat 2014-05-20, där det framgår att
avvikelser från den skogsbruksplan daterad 2007-11-29, som har beviljats i medgivet
marklov har konstarerats. Avvikelsen gäller att ett för stort uttag av träd har gjorts i
förhållande till det som har angivits i skogsbruk splanen.
Med ledning av Skogsstyrelsens yttrande samt utförd besiktning konstaterar Bygg- och
miljönämnden att avvikelserna i beviljat marklov måste prövas i en ny ansökan om marklov
för de avvikande åtgärderna.
Med ledning av Skogsstyrelsens yttrande 2014-05-20 bedöms marklov kunna ges i
efterhand för de ytterligare trädfällningar som har genomförts i området och som avviker
från beviljat marklov.
entreprenör för
är ägare till Dyvik 3:3 föreläggs därför med stöd av 11 kap 17 §
plan- och bygglagen att inkomma med en ansökan om marldov. Ansökan ska vara inlämnad
senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut vilket bedöms vara skälig tid för
framställning av ansökningshandlingar
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Lagrum
11 kap 17 och 27 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Underlag till beslut
Anmälan
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2015-08-17

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via anmälan inkommen 2014-04-14 fått kännedom om att
åtgärder utöver det som har fastställts i beviljat maridov 2013-05-17 kan ha vidtagits utan
lov inom fastigheten Dyvik 3:3.

Bakgrund
Fastigheten Dy vik 3:3 utgör grönområde och vägområde inom det detaljplanerade området
nr 21-22, som Ligger på norra delen av Vätö.

Fastighetens areal är 97,4 ha.
Enligt gällande detaljplan ska marken inom fastigheten användas för allmän plats, park
respektive väg. Inom området gäller träd fällnings förbud enligt Länsstyrelsens beslut 196S06-20. Trädfällning i området får enligt beslutet inte utföras i vidare mån än vad som kan
medges av Bygg- och miljönämnden i samråd med Skogsstyrelsen.
Marklov för trädfällning söktes av entreprenör
och beviljades av Bygg- och
miljönämnden 2013-05-17, diarienummer 2 0 1 3 ^ 6 8 H m lig ^ S lu te t skulle trädfällningen
ske i enlighet med den skogsbruksplan daterad 2007-11-29 som Skogsstyrelsen tagit tram
för området. Marklovet söktes sedan det tidigare marklovet som beviljades 2008-05-19
upphört att gälla.
2014-04-14 inkom en skriftlig anmälan^ diarienummer 2014-804, från|
delägare till fastigheten Dyvik 1:269 om att fler åtgärder än vad beviljat marklov medgav
hade vidtagits utan lov inom fastigheten Dyvik 3:3.
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entreprenör för
är ägare av
fastigheten Dyvik 3:3, har i skrivelsedaterad2014-09-25 beretts möjlighet att inkomma
med en förklaring till utförd åtgärd,
i skrivelse daterad 2014-11-20
bemött detta genom att förklara u p p o ra g e ^ o ^ ^ a v s avi

Representanter för Skogsstyrelsen har gjort en besiktning på platsen och har inkommit med
ett yttrande i frågan daterat 2014-05-20,
2014-09-23 utfärdade Bygg- och miljönämnden ett förbud mot fortsatt arbete inom
fastigheten Dy vik 3 :3 ,1 samråd med Skogsstyrelsen gjordes bedömningen att den utförda
samt pågående trädfällningen avvek mot beviljat marklov så pass mycket att arbetet skulle
stoppas.

Tillämplig lagstiftning
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska
Bygg- och miljönämnden ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en
viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden enligt 11 kap 17 §
plan- och bygglagen.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
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Del av Gräddö 3:73 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked for nybyggnad av tre enbostadshus inom del av fastigheten
Gräddö 3:73.

Motivering
Fastigheten Gräddö 3:73 gränsar till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp,
Kommunstyrelsekontorets VA-avdel ning har angivit att man i nuläget inte kan ansluta
ytterligare fastigheter i området till kommunalt avlopp på grund av kapacitetsbrist.

Området är tätbebyggt och ligger i anslutning till Gräddö samhälle, det är även en
efterfrågan på att tillskapa nya tomter för bostadsändamål. Därför bedöms inte enskilda VAlösningar vara ett lämpligt val av teknik och anses heller inte vara långsiktigt hållbara.
Bygg- och miljökontoret bedömer att VA-försörj ning via det kommunala vatten- och
avloppsnätet är en förutsättning vid bildande av nya fastigheter. Då detta inte är möjligt
anser bygg- och miljökontoret att ansökan ska avstyrkas.
Så snart kapacitet sbristen är avhjälpt och det finns möjlighet till VA-ans lutning, kan ärendet åter
prövas med positiv inriktning.

Lagrum
2 kap, 8 kap plan- och bygglagen.
3-4 kap miljöbalken.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-08-18
Remissyttranden
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked for nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Gräddö
3:73.

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

Sökt tomtplats är obebyggd. Fastighetens areal är 3,2 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gräddö 3:73 belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

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

Enligt 3 kap 1 § miljobalken 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 § miljobalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljobalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Gräddö 1:34, 1:35, 1:32, 3:74, 1:31, 9:3,
4:52, 1:33, 3:118 samt 3:72 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Gräddö 1:34, 1:32, 3:74, 1:31,4:52, 3:118 samt 3:72 har inte
kommit, in med några yttranden.
Ägare till fastigheterna Gräddö 1:35, 9:3 samt 1:33 har enligt yttranden inga erinringar mot
sökt bebyggelse.
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Häverö-Kallboda 1:48 - strandskyddsdispens och bygglov för
nybyggnad av uthus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
uthus inom fastigheten Häverö-Kallboda 1:48.
2. Avslå bygglov för nybyggnad av uthus inom fastigheten Häverö-Kallboda 1:48.

Motivering
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt bebyggelse.

En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått tärdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig 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.
Även om ett mindre uthus inte har någon egentlig hemffidszon, bedöms den ändå riskera att
ha en privati ser ande effekt och därmed avhålla allmänheten från att nyttja området.
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 hart
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda uthuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgänglig då hela fastigheten är obebyggd. Uthuset riskerar att ta i anspråk
mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig
och dar allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värde M it för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften.
Nu sökt nybyggnad av uthus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 §
plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks.

Lagrum
7 kap 13-15, 17b ochl7c miljöbalkcn

Underlag för beslut
Ansökan
Tjänstcskrivelse 2015-06-18

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av uthus inom fastigheten
Häverö-Kallboda 1:48.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten ar obebyggd.
Fastighetens areal är 32,6 ha.
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.
Fastigheten är upptagen i MIFO-rcgistrct, område med förorenad mark.
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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 strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt tärdas 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 ar 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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Laboremus 1 - föreläggande om rättelse avseende olaga anlagd
parkering
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Förelägga
ägare av fastigheten Laboremus 1, att snarast, dock senast
inom 6 m anade^rai^iclgivningen av detta beslut, vidta rättelse genom borttagning av
skyltar, betongplankor och tillhörande plintar samt återställande av fastigheten till sitt
ursprungliga skick dvs. till sina ursprungliga marknivåer, samt
2. Om föreläggandet inte följs ska
betala ett vite om 50 000 kronor.

ägare av fastigheten Laboremus 1,

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

Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-03-20 konstaterades att parkering
inte har tagits bort dvs. finns kvar inom fastigheten Laboremus 1.
ägare av fastigheten Laboremus 1, samt
ansökte om tidsbegränsat lov för parkering har i skrivelse daterad 2015-01-19 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till att utförd åtgärd inte tagits bort efter
2011-12-31.
ägare av fastigheten Laboremus 1, har inte inkommit med någon
skrivelse.
som ansökte om tidsbegränsat lov för parkering, har
lämnat in en skrivelse där de begär uppskov på 6 månader för att avveckla parkeringen.
Utförd parkering bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 6 kap 1 § plan- och
byggförordningen.
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Någon by ggl o vaansökan har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden, utförd åtgärd
bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen varför lov
inte kan beviljas i efterhand.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsan ktion sa vgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
bygg förordningen.
Borttagning av parkeringen dvs. borttagning av skyltar, betongplankor och tillhörande
plintar samt återställande av fastigheten till sitt ursprungliga skick dvs. till sina ursprungliga
marknivåer bedöms utgöra rättelse av den olovligt utförda parkeringen.
ägare av fastigheten Lahorcmus 1, föreläggs med stöd av 11 kap 20 §
plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut vidta
rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra borttagning av parkeringen samt
återställande av fastigheten i sitt ursprungliga skick.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare av fastigheten Laborcmus 1, ska betala ett vite
om 50 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet
då
av fastigheten Laboremus 1, trots föregående
brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.

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

Underlag till beslut
Anmälan
Tjänsteskrivclsc 2015-03-20 med tillägg 2015-08-19
Arbetsutskotts protokoll 2015-05-05 § 89

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-01 -15 fått kännedom
om att parkering som bar uppförts som tidsbegränsat åtgärd inom fastigheten inte har tagits
bort.
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Bakgrund
Fastigheten Laboremus 1 är ianspråktagen och bebyggd med en parkering som avser den nu
anmälda åtgärden.

Fastighetens areal är 1274 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för bostadshandels- och kontorsändamål.
ägare av fastigheten Laboremus 1, samt
som
ansökte om tidsbegränsat lov för parkering har i skrivelse daterad 2015-01-19 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att
Bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om åtgärden inte
har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid Bygg- och miljönämndens sammanträde.
ägare av fastigheten Laboremus 1, har inte inkommit med någon
skrivelse.
som ansökte om tidsbegränsat lov för parkering, har
lämnat in en skrivelse där de begär uppskov på 6 månader för att avveckla parkeringen.
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2010-02-04 att bevilja tidsbegränsat
bygglov till 2011-12-31 för anläggande av parkeringsplats i avvaktan på ny detaljplan inom
fastigheten Laboremus 1, då det finns ett behov av parkeringsplatser inom Norrtälje stad.

lasoeg]

åvarande
v till 2013-

ansölcte 2011-10-11 igen om

Ny detaljplan vann laga kraft den 8 december 201 i .
Bygg- och miljökontoret avskrev ärendet från vidare hantering 2012-12-20 med hänvisning
att bygglov inte kan beviljas då ny detaljplan upprättats och vunnit laga kraft. Utöver det
stred ansökan mot gällande detaljplan och ansökan kunde inte tolkas som mindre avvikelse.
Samtliga fastighetsägare till fastigheterna som ansågs vara berörda hade erinringar mot
förslaget.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för:
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
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3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det bar förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § p lan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31,32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den av giftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den 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.

U td rag sb e sty rk ande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

5(6)

2015-09-03

Dnr 2015-80

Enligt 11 kap 57 § ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är av giftsskyldiga tor samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 pri sbasbelopp.
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 23 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i
bruk efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett
slutbesked
1.0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
2. 1 prisbasbclopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, cn motorbana eller en
golfbana,
4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, cn tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller tclcmast eller ett tom,
7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transfcrmatorstation.
Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan-och bygglagen,
ska det som anges i första stycket om area i stället avse den area som tas i bruk.
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Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs lär Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.

Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
Bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska Bygg- oeh miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den av gifts skyld ige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- oeh byggförordningen.
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den av gift sskyldige. Detta gäller dock inte om Bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter
att beslut har fattats.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med Bygg- och
miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet
avskrivs från nämndens vidare handläggning.
Kommunicering

beretts möjlighet att yttra sig över Bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen,
inte
kommit in med något yttrande. Bygg- och miljökontoret utförde besiktning 2015-08-15 och
kan konstatera att åtgärden inte har rättats. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt
stäl 1ni ngstagande.
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Mora 3:65 - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat
uterum) och installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov for tillbyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Enligt gällande detaljplan får fastigheten maximalt bebyggas med en huvudbyggnad som har
en byggnadsarea på 125 kvadratmeter (kvm) och en komplementbyggnad som har en
byggnadsarea på 30 kvm.

Fastigheten är redan bebyggd. Huvudbyggnaden är idag 172 kvm och komplement
byggnaden är 82 kvm, Redan idag överstigs alltså byggnadsarean kraftigt. Nu önskar
sökande bygga till huset med ytterligare 20,25 kvm.
Vid en ansökan om lov mom detaljplan ska hänsyn tas till tidigare beviljade åtgärder som
strider mot gällande bestämmelser på fastigheten. Den samlade bedömningen är att nu sökt
tillbyggnad strider mot planbestämmelsema och med syftet med planen. Tillbyggnaden
bedöms inte vara en sådan liten åtgärd som avses i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen
Nu sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus bedöms inte vara förenligt med bestäm
melserna i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 30 och 31 §§ plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjäosteskrivelse 2015-08-10

U tdragsbeslyrkande

/i

NORRTAL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 137

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

2(2)

2015-09-03

Dnr 2015-1725

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och installation av eldstad inom
fastigheten Mora 3:65,

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser vad det
gäller den totalt tillåtna byggnadsarea på fastigheten.

Sökande har fått möjlighet att senast 2015-07-10 återkalla sin ansökan. Sökande har valt att
få sin ansökan prövad.

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 ar av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
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Niord 7 - olaga rivning av fabriksbyggnad
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Förelägga
fastighetsägare till fastigheten Niord 7, att vidta rättelse
avseende återuppbyggnad av den rivna Q-märkta byggnaden genom att påbörja
respektive slutföra återuppbyggnaden inom bygglovets (dnr: BoM 2013-001196) med
beslutsdatum 2013-10-01 giltighetstid, samt
2. Om föreläggandet inte följs s k a f a s t i g h e t s ä g a r e till fastigheten Niord 7,
betala ett vite om 14 000 000

Motivering
Bygg- och miljönämnden tog 2013-12-05 beslut om att förelägga
i egenskap
av byggherre, om rättelse vid vite att följa beviljat bygglov med D n ^ o ^ R ^ f f 001196 och
återuppbygga cn riven Q-märkt byggnad inom Niord 7, samt slutföra återuppbyggnaden
inom nämnda bygglovs giltighetstid.

Ett föreläggande om rättelse enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen kan riktas mot
fastighetsägaren eller den som äger byggnadsverket, I detta fäll riktades föreläggandet om
rättelse m o t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i egenskap av byggherre.
Itillika fastighetsägaren, har uppgett att de ställer sig negativa till cn
ateruppDyggnaa av den rivna byggnaden i enlighet med det beviljade bygglovet daterat
2013-10-01. Bygg- och miljönämnden kan med anledning av detta anta att en
återuppbyggnad av den beviljade byggnaden inte kommer att ske inom bygglovets
giltighetstid.
Ovan nämnda föreläggande om rättelse riktades mot byggherren
Ett föreläggande om rättelse, som i nämnda fall riktats mot bygglierren kan mte överföras
till fastighetsägaren enligt plan- och bygglagens regler. För det fall den förelagda adressaten
förlorar rådighet över fastigheten eller äganderätöjförhållandena ändras finns
det anledning att förelägga fastighetsägaren till Niord 7
efterkomma
det beviljade bygglovet från 2013-10-01 för att på så vis säkerställa en återuppbyggnad av
den rivna byggnaden.
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fastighetsägare till fastigheten Niord 7; föreläggs med sföd av 11 kap 20 §
plan- och bygglagen att genom att följa beviljat bygglov med bes luts datum: 2013 10-01,
dnr: BoM 2013-001196 och slutföra återuppbyggnaden inom bygglovets giltighetstid vidta
rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra återuppbyggnaden av den rivna Qmärkta byggnaden.
Hniigt 11 kap 37 ^TlarwrclOwgelagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
fastighetsägare till fastigheten Niord 7, ska betala ett
vite om 14 000 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med
föreläggandet då byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde som är viktigt att bevara.
Storleken på vitet motiveras med att det medför en stor kostnad att återuppbygga den rivna
byggnaden med dess karakteristiska sågtandade tak. Enligt en kostnadsuppskattning daterat
2013-09-06 gjord av cn konsult på beställning av bygg- och miljönämnden skulle en
återuppbyggnad av den rivna byggnaden kosta 11 760 000 kr.
I det tidigare lagakraftvunna beslutet om föreläggande riktat mot
en
byggsanktionsavgift ut för den olovliga rivningen, varför förutsättningar för uttagande av
byggsariktionsavgift nu inte föreligger.

Lagrum
11 kap 20, 27 oeh 37 § pian- och bygglagen.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-06-24 med tillägg 2015-08-20
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-26 § 131

Ärendet
Fastigheten omfattas av detaljplan.

I gällande detaljplan är den rivna fabriksbyggnaden belagd med markanvändningen Q och
bestämmelsen q l , Q innebär användning anpassad till byggnadens kulturvärden, dock ej
bostäder, ql innebär att byggnaden inte får rivas. Byggnadens yttre förm och karaktär skall
renoveras med hänsyn till det ursprungliga. Material och utförande ska överensstämma med
armaturfabrikens karaktär.
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Bakgrund
På fastigheten Niord 7 har
sökt rivningslov för rivning av verkstad/kontor.
Enligt det rivningslov som meddelades 2012-04-20 för vissa byggnader inom fastigheten
Niord 7 och 1 framgår att den nu aktuella byggnaden, vilken är Q-märkt enligt gällande
detaljplan, inte fick rivas utan skulle bevaras.

Av det protokoll som fördes vid det tekniska samrådsmötet, daterat 2012-05-22, framgår att
byggherren är informerad om att den rivna byggnaden som är Q-märkt inte får rivas eller
förstöras samt att Bygg- och miljönämnden lägger till en kontroilpunkt i kontrollplanen, att
kontroll ansvarig kontrollerar att rivningslovet följs. Med bl a ovanstående som förutsättning
har startbesked beviljats,
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2013-03-07 konstaterades att den
enligt gällande detaljplan Q-märkta byggnaden delvis hade rasat inom fastigheten Niord 7.
Vid en senare utförd besiktning av bygg- och miljökontoret 2013-03-11 konstaterades att
byggnaden helt hade rivits.
Återuppbyggnad av den Q-märkta byggnaden bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda.
Dä byggnaden hade ett stort kulturhistoriskt värde med sitt karaktäristiska sågtandade tak
med ljusinsläpp från söder är det viktigt att återuppbyggnaden sker med samma typ av
sågtandade tak med ljusinsläpp från söder, samt i samråd med antikvariskt sakkunnig.
Ett beslut om föreläggande om rättelse ställt till byggherren
och miljönämnden 2013-12-05. Beslutet har vunnit laga kra

fattades av bygg-

Bygglov för återuppbyggnad av den olovligt rivna byggnaden beviljades 2013-10-01 med
dnr: BoM 2013-001196. Enligt plan- och bygglagen ska ett bygglov påbörjas inom 2 år och
slutföras inom 5 år.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller j 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 mom en viss tid (rät tel se föreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
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Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.

Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
Bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska Bygg- och miljönämnden så snart den fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort/uppförs, innan frågan om
sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med Byggoch miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet
avskrivs från nämndens vidare handläggning.
Kommunicering

beretts möjlighet att yttra sig över Bygg- och miljönämndens
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Skrivelsen har ställts till
den adress som
skriven på.
inte kommit in med något
yttrande. Bygg-ocrwmTjoKonioret vidhåller sitt ställningstagande.
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Oxhalsö 2:185 - strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (uthus)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av
komplemcntbyggnad (uthus) samt markutfyllnad.

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens for nybyggnad av komplementbyggnad (uthus) samt
markutfyllnad.

Fastigheten är obebyggd.
Fastigheten är avgränsad mot öst oeh väst med bebyggda fastigheter. På den norra sidan är
fastigheten avgränsad mot Blidövägen. Fastigheten anses vara allmänrättsligt tillgänglig.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framfor andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag frän 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 for 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 hemfri dszonen inom sökt område bedöms utökas av de sökta enbostadshusen på
bekostnad av ett område som ar tillgängligt för allmänheten.
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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 ar 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 komplementbyggnad ska placeras berör mark som är
allemansrätts!igt tillgängliga. Komplementbyggnad kommer genom sin användning och
hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrattsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tilisammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrätts ligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl for att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt komplementbyggnad samt markutfyllnad.
Sökande har redovisat cn befintlig brygga på situationsplanen. Bygg- och miljökontoret vill
upplysa sökande att enligt våra uppgifter dvs. flygfoto samt vårt arkiv finns det inte någon
brygga som överensstämmer med den som redovisats. Brygga ingår inte i ansökan om
strandskyddsdispens. Bygg- och miljökontoret vill informera om att det krävs
strandskyddsdispens för uppförande av en ny brygga även för en ersättningsbrygga för en
äldre brygga på samma plats. För arbetet i vattenområdet kan det enligt 11 kap miljöbalken
krävas en anmälan om vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken far Bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse
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Dnr 2015-1084

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
Tjänstcskri velse 2015-06-03
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 115

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt
markutfyllnad.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens landareal är 3,4736 ha. Fastighetens vattenareal är 2,4635 ha.
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 Oxhalsö 2:851 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 al leman srättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor for djur och växtlivet på land och i vatten.
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Inom ett strand skyddat område far enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbcten 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 strandskyddslagstiftnmgen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det 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 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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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.

Exp till
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Oxhalsö 2:791 - bygglov för tillbyggnad av fritidshus och
installation av eldstad samt nybyggnad av plank (dammskydd)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov for tillbyggnad av ett fritidshus och installation av en eldstad inom
fastigheten Oxhalsö 2:791,
2. Avslå nybyggnad av ett plank (dammskydd) inom fastigheten Oxhalsö 2:791.

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

b e s tä m m e ls e rn a

i 9 kap. 31 b § plan- och

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
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-02-16 med tillägg 2015-04-23
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 41
Svarpå kommunicering från sökande inkom m et2015-04-21

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

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Huvudbyggnaden får inte vara större än 80 kvm. Delar
av fastigheten omfattas av så kallad pnnktprickad mark som inte får bebyggas.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus på 48 kvm samt tillhörande
komplemcntbyggnadcr.
Fastighetens areal är 4 550 kvm.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2014-12-18 revidera sin ansökan. Sökanden har valt
att inte ändra sin ansökan.
Enligt berörda grannars yttranden är en del av tillbyggnaden (apparatrum ca 5,5 kvm) och
planket (dammskydd) redan uppförda.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges for en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2,31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna OxhalsÖ 2:65, 2:169 och 2:215 är
berörda av sökt byggprojekt.

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

Kommunicering
Inkommet yttrande, 2015-04-21, från fastighetsägaren föranleder inget nytt
ställningstagande av Bygg- och miljökontoret.
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Oxhalsö 2:791 - föreläggande att inkomma med anmälan samt
ansökan
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1.Förelägga
till fastigheten Oxhalsö 2:791 att snarast, dock senast
inom 3 månader från dclgivningen av detta beslut, inkomma med en anmälan om
nybyggnad av bastu, installation av eldstad (om bastun är vedbastu) och ansökan om
strandskyddsdispens avseende bastu, brygga, pir samt solterrass.

Motivering
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd inmätning 2015-03-02 konstaterades att en bastu
har uppförts inom parkmark ocb cn brygga, en pir samt en solterrass inom V betecknat
vattenområde på fastigheten Oxhalsö 2:791. Enligt Länsstyrelsens beslut 1983-12-21 finns
strandskyddet kvar inom det V betecknade vattenområdet och parkmarken.

_____________ lägare av fastigheten Oxhalsö 2:791, har i skrivelse daterad 2015 04 16
anfört att placering av bastun inom parkmarken samt brygga, pir och soltcrrass inom det V
betecknade vattenområdet är på grund av fel som tillkom vid fastighctsdelningen när
Oxhalsö 2:791 bildades 1988.
har alltså anfört att hon inte var informerad om
att fastigheten delvis omfattas av parkmark och att strandskyddet finns kvar inom
parkmarken och det V betecknade vattenområdet.
Enligt pian- och utvecklingsavdelningen, kommunstyrelsekontorct, Norrtälje kommun, finns
det inget pågående ärende för ändring av detaljplan inom fastigheten Oxhalsö 2:791.
Inom fastigheten Oxhalsö 2:791 finns det en huvudbyggnad om 48 kvm, ett uthus med
skärmtak om ca 40 kvm, ett torrdass, ett vedskjul med skärmtak om ca 14 kvm, den aktuella
bastun med altan om ca 20 kvm, sol terrassen, en mindre pir och cn äldre brygga.
Bygglovet beviljades för huvudbyggnaden 200L Uthuset uppfördes för över 10 år sedan.
Torrdasset är inte bygglovspliktigt. Vedskjulet uppfördes av tidigare ägare som en
friggebod.
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När det gäller bastun kan bygglov inte ges med anledning ay att byggrätten avseende
komplementbyggnad redan är utnyttjad och att bastun placeras på parkmark som inte är
avsedd för bostadsändamål. Det går inte heller att klassificera bastun som en friggcbod
eftersom denna bastu och befintligt vedskjul (ffiggebod) tillsammans överskrider 15 kvm.
Bygg- och miljökontoret bedömer därmed att uppförandet av denna bastu skulle kunna vara
anmälningsplikti g åtgärd enlig 9 kap. 4a § plan- och bygglagen. Det är sannolikt att
startbesked skulle kunna ges i efterhand under förutsättning att strandskyddsdispens också
kan beviljas för nybyggnad av bastu.
När det gäller bryggan, piren och solterrassen bedömer Bygg- och miljökontoret att
åtgärderna inte är bygglov spliktiga enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen.
När det gäller bastun, bryggan, piren och solterrassen krävs strandskyddsdispens. Bygg- och
miljökontoret bedömer att strandskyddsdispens skulle kunna prövas och undantag medges
med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ miljöbalken, från förbuden enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken med hänvisning till dispensskäl nummer ett då området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Observera att strandskyddsdispens dock kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för
överprövning, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen.
öreläggs därför med stöd av 1 i kap 17 § plan- och bygglagen att inkomma
med en anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (bastu), installation av vedbastu
samt ansökan om strandskyddsdispens avseende bastu, brygga, pir och solterrass.

Lagrum
9 kap. 4a §, 30 §, 11 kap 17, 27 och 51 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
6 kap 1 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
7 kap. 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken.

Underlag för beslut
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-06-26
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftligt yttrande inkommet 2015-01-05 fått kännedom
om att cn bastu har uppförts inom parkmark och en brygga, en pir samt en solterrass
uppförts inom V betecknat vattenområde på fastigheten Oxhalsö 2:791 utan lov och
erforderligt tillstånd.

Bakgrund
Fastigheten Oxhalsö 2:791 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och
tillhörande komplementbyggnader, en solterrass, en mindre pir samt en äldre brygga.

Fastighetens areal är 4 550 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger en huvudbyggnad om 80 kvm samt två
komplementbyggnader om totalt 40 kvm. Enligt Länsstyrelsens beslut 1983-12-21 finns
strandskyddet kvar inom det V betecknade vattenområdet och parkmarken.

Tillämplig lagstiftning
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska
Bygg- och miljönämnden ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom cn
viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges lör åtgärden enligt 11 kap 17 §
plan- och bygglagen.

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för:
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. arman ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
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Enligt 9 kap. 4 a § krävs trots 2 § inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller
tvåbostadshus, uppföra eller bygga till cn byggnad som
1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en
komp 1cme ntb yggnad,
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna
paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,
3. har en taknoekshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen an 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplcmentbyggnad till ett sådant
komplementbostadshus som avses i första stycket.
En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om
de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än
30,0 meter om järnvägens in fra struktur fö rv altare medger det. Lag (2014:477).
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 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 1
Enligt 11 kap. 17 § om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har
vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller
byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att
lov kan ges för åtgärden (lovföreläggandc).
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Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid provning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 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 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 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 § miljÖballcen ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
FÖr området gäller särskilda bushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalkcn och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings företag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Övriga upplysningar
Om lov ges i efterhand till åtgärden får Bygg- och miljönämnden bestämma om skyldighet
att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen.

Om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
Överträdelsen kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § i plan- och
bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, kan
avgiften tas ut.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av 9 kap plan- och byggförordningen. Den sammanlagda avgiften för
överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och
byggförordni ngen.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vjd ett sammanträde med Bygg- och
miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet
avskrivs från nämndens vidare handläggning.
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Ringduvan 13 - bygglov för uppsättning av plank
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för uppsättning av plank inom fastigheten Ringduvan 13

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

Lagrum
9 kap 30 §, 31 b § 1 plan- oeh bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 med tillägg 2015-08-18
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 62

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

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fastigheten är tänkt att användas för småindustri.

På fastigheten finns ett område som omfattas av ledningsrätt.
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På fastigheten drivs näringsverksamhet.
Fastighetens areal är 2 408 m2.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
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 §§.

Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

Samråds- och remissyttrande
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Ringduvan 4, 5, 6, 14, 15, Fältet 13,
20, 21 och Rimbo-Håsta 9:43 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Ringduvan 4, 5, 6, 14 och Rimbo-Håsta 9:43 har enligt yttranden
inga erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Ringduvan 15 och Fältet 21 har inte kommit in med några
yttranden.
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Ägare till fastigheterna Fältet 13 och 20 har enligt yttranden erinringar mot sökt
bebyggelse men har inte närmare motiverat varför.
Kommunstyrelsekontoret skriver i ett yttrande 2015-05-07 att de förutsätter att
sökande sköter båda sidorna på planket.
Gatu- och parkavdelningen, kommunstyrelsekontorct har enligt yttrande 2015-06-09
erinringar mot sökt bebyggelse då de delar av planket som är placerad närmast utfarten
är siktskymmande och därför inte kan godkännas. De skriver också att hela planket
inklusive dolda delar skall rymmas inom den egna fastigheten. Om sökandes planer
innefattar åtgärder som påverkar den kommunala grannmarken måste avtal fattas med
kommunen.
Vatten- och avloppsavdelningen, kommunstyrclsekontoret har enligt yttrande 2015-0706 erinringar mot sökt bebyggelse. Planket är placerat inom u-område för kommunens
vatten- och avloppsledningar. Karta bifogas yttrandet. I yttrande står att utförandet av
plankets grundläggning inte får påverka ledningarnas grundläggning eller hindra
driftpcrsonals åtkomst till ledningarna för eventuellt underhåll och driftåtgärd. VAenheten anser att lov inte kan beviljas utan cn tydlig grundläggningskarta. Plintars
djuplage och utförande ska kunna tydliggöras.

Kommunicering
Ärendet har, efter arbetsutskottet 2015-04-02, skickats ut till berörda sakägare och
remissinstanser. Det framgår tydligt av de insända remissvaren att det finns erinringar
mot sökt placeringen av planket då det både är siktskymmande och placerat på uområde för kommunala VA-ledningar. Det råder även tveksamhet om planket är
placerat på den sökandes egna mark.

Bygg- och miljökontorets tidigare ställningstagande står fast. Om bygglov trots allt ska
beviljas ar bygg- och miljökontorets bedömning att läget måste justeras och
kompletteras enligt remissinstansernas yttrande. Det är viktigt att inte skapa
trafikproblem på grund av dålig sikt eller att orsaka problem vad det gäller skötsel ocb
underhåll av VA- ledningar.
Sökande har beretts möjlighet att senast 2015-08-17 inkomma med svar på inkomna
yttranden. Sökande har dock inte inkommit med något svar.
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Rådmansö-Östernäs 3:4, 2:5 - strandskyddsdispens och
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå, etter hörande av berörda
remissinstanser och att anordnande av vatten och avlopp går att lösa.
1. Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Rådm ans ö-Östemäs 2:5, 3:4 med
hänvisning till dispensskäl nummer 1 då tomtplatsen redan är ianspråktagen av
bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är
utsläckt.

Motivering
Sökt placering ligger inom befintlig hemfridzon. Regeringsformen 2 kap § 15 lyder ”vars
och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det
allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande
eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.

Några angelägna allmänna intressen finns inte för sökt placering och några sådana
angelägna allmänna intressen för sökt plats finns inte heller redovisade. Därför ska sökt
bygglov beviljas, i förarbetet till strand skydds lagen talas om stor restrikti vitet vid beviljande
av strandskyddsdispens. Det är inte rimligt att hänvisa till denna restriktivi tet inom befintlig
hem fridszon. Allmänintresset kan inte anses så starkt att det är överordnat det enskilda
intresset av en begränsad utökning av hemfridszon.cn.
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till
att tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens
möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljöbalken samt med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt förhandsbesked förändrar
inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
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Ett beslut om att upphäva eller gc dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs tor att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f
§ miljöbalkcn.
Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Fri passage berörs ej av ansökan.
Sökt förhandsbesked överensstämmer med Norrtälje kommuns översiktsplan.
Nu sökt förhandsbesked anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering
enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas
vid lokaliseringen av bebyggelse.

Lagrum
2 och 8 kap, plan-och bygglagen.
7 kap 13-15, 18b, 18foch 26 §§, miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-10 med tillägg 2015-08-18
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 § 81

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Rådmansö-Östernäs 2:5,3:4.

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

Fastigheten landareal är 30,3 ha och den är bebyggd med fritidshus och tillhörande uthus,
sökt plats ar obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresseområde för
samlade kultur- och naturvärden (sc kapitel 12).
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.

U td ra g sb e s ty rk a n d e

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 143

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Datum

3(4)

2015-09-03

Dnr 2015-111

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

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 far enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras.
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som 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,
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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.

Politisk beredning
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-05 § 81 föreslå att avslå ansökan. Ingmar Wallén (M)
och Roland Brodin (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.

Kommunicering
Sökanden inkom 2015-06-21 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Sökande ifrågasätter Bygg- och miljökontorets beskrivning av fastigheten
som ”en tillgänglig skogs bevuxen del av fastigheten”. Beskrivning syftade mera på att det
inte handlar om en klippt gräsmatta mellan huvudbyggnaden och stranden. Vad sökanden
anför förändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Dagens sammanträde
Yrkande

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Lennart Svenberg (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- bifall till ansökan.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) vidhåller sitt tidigare bifallsyrkande

U tdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 144

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2015-09-03

Dur 2015-1629

Rödlöga 1 ;86 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av
fritidshus samt
2. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

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

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten är obebyggd och belägen på sydöstra delen av Västerön. Hela ön omfattas av
utökat strandskydd. Söder om fastigheten Rödlöga 1;86 finns det två fastigheter som är
bebyggda. Hela fastigheten anses vara tillgänglig for allmänheten.

Några av miljöbalkcns nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strand skyddets syften ar långsiktiga och att områden
som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda fritidshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Enbostadshuset kommer genom sin användning och
hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt for det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses Överväga det enskilda
exploatc ringsintresset.
Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänstcskrivelse 2015-08-06

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 15900 m2.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:86 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Svartlöga-Rödlöga [AB 617] (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:86 belägen inom
riksintresscområde för naturvård Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:86 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12).
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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 strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning andras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område dar den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid 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 .strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att dc
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl ar uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
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Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför cn från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgarder.
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 lfiluftslivet 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.

Dagens sam m anträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Västerö är en av de 66 öar av totalt ca 13 200 öar i Norrtälje kommun som är bebyggda
och saknar fast landförbindelse och allmänna kommunikationer. Sökt byggnad ligger 150
m från stranden. Det utökade strandskyddet på 300 m är överklagat av kommunen. Att
implementera det utökade strandskyddet utan att låta överklagandeprocessen får ha sin
normala gång måste anses anmärkningsvärt. Någon fara för liv eller egendom kan inte
anses föreligga som skulle kunna motivera ett sådant beslut.
Sökt bygglov kan på intet sätt anses strida mot strandskyddslagens syfte. Att
hem fridszonen skall vara mindre inom strandskydd har inte kunnat utläsas av lagtexten.
Med hänsyn till kringliggande bebyggelse är området att anses som ianspråktaget. Det
enskilda intresset måste i detta fall anses väga tyngre än det allmänna därför skall sökt
bygglov och strandskydd sdispens beviljas.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandct,
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Del av Sika 4:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Sika 4:33.

Motivering
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområde som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Sökt byggnation är placerad långt från befintlig bebyggelse, mellan 250-500 meter ifrån
närmaste bebyggelse. Ingen väg finns heller framdragen till tomtplatsen. Påverkan på
naturmiljön bedöms därför bli stor vid nybyggnation på sökt plats. Nybyggnation bör i
första hand ske i närheten av befintlig bebyggelse och inte på orörda platser.
Fastigheten ligger även inom bullcrstört område från Mellingeholm flygplats. Ny
bostadsbebyggelse inom detta område bedöms som olämplig. Buller har visat sig ha en
menlig inverkan på människors hälsa. Det finns även risk att intressekonflikt uppstår mellan
flygplatsen och det sökta fritidshuset vad det gäller bullerffågan.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan 2040 är kommunen positiv tili en utveckling av
Mellingeholm flygplats. Nybyggnation som kan innebära en begränsning av flygplatsens
utveckling bör därmed inte tillåtas.
Sökande har beretts möjlighet att ändra sin ansökan^ men valt att få sin fråga prövad.
Sökande bifogade som svar på kommumeermgen en bullcrutredning över flygbuller. Denna
bullerutredning, som sökande har bifogat delar av, är utförd som en del i ett planarbete som
pågår på närbelägna fastigheter. Slutsattser från denna utredning går inte utan vidare att
överföra på nu sökt förhandsbesked.
Fastigheten Sika 4:33 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrätts ligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga
friluftslivet och för vävt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga
det enskilda exploaterings intres se t.
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Sökt förhandsbesked för fritidshus 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. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det
enskilda exploateringsintresset. Förutsättningarna för att medge förhandsbesked för bygglov
enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas således.

Lagrum
2 kap och 9 kap 3 i § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-08-12

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Sika 4:33.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

I närområdet finns pågående detaljplaner under utredning. Två av detaljplanerna är avsedda
för verksamhet (handel, industri mm). En är avsedd för bostäder. Planen för bostäder är
under utredning och det är inte säkert att positivt beslut kan fattas angående den planen.
Tveksamhet till planen med bostäder finns med anledning av risk för bullerstörningar i
området.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 45,1 ha.
Fastigheten Sika 4:33 ligger inom bullerstört område från Mellingeholm flygplats.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatsen är belägen utanför strand skyddat område.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas lör
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.
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Singö-Boda 1:46 - bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av bastu samt installation av eldstad
Bes(ut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och bygglov enligt 9
kap 31 a § plan- och bygglagen för nybyggnad av bastu samt installation av eldstad.

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

Motivering
Den nu sökta nybyggnationen av en bastu är enligt mätning på skalenlig situationsplan
placerad närmare 29 meter från befintlig huvudbyggnad och i sin helhet placerad inom ca 32
meter från huvudbyggnaden. Enligt uppgift från sökanden är den sökta åtgärden placerad 27
meter från huvudbyggnaden. Även den närmare placeringen av bastun innebär att den sökta
åtgärden kommer att hamna utanför den privata hemfrid szonen på fastigheten.

Inom fastigheten Singö-Boda 1:46 är samtlig befmtiig byggnation placerad på en
höjdmässigt enhetlig platå, som på ett naturligt sätt avgränsar den del av fastigheten som
uppfattas som ianspråktagen tomtplats med klippt gräsmatta och planteringar. Ett befintligt
lusthus är placerat på kanten av denna höjd och nedanför lusthuset kännetecknas marken av
naturtomt. Denna lägre del av fastigheten uppfattas som allemansrättsligt tillgänglig på
grund av dess vegetation, samt den höjdskillnad som avskärmar bebyggelsen från området
närmast stranden
Tillkomsten av byggnation på sökt plats skulle således få en privatiserande inverkan på
platsen, vilket skulle ha en avhållande effekt på ett område som idag är tillgängligt för
allmänheten.
Några av miljöbalkcns nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms därmed inte
föreligga för sökt åtgärd.
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En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha 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. 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.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.

Lagrum
7 kap 13-15, 18 b, c och 26 §§ MB
9 kap 31 a § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-08-18

Ärendet
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens for nybyggnad av bastu samt installation
av eldstad

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, en komplementbyggnad och
cn mindre förrådsbyggnad samt ett lusthus.
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Fastighetens areal är 2753 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Singö-Boda 1:46 belägen inom
riksintresscområde för samlade kultur- och naturvärden och regionalt intresseområde 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 allcmansrättslig 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 dar den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som bar 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
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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 strandskyddsdispcns endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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 fmns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Dagens sam m anträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Att hem fridszonen skall vara mindre inom strandskydd har inte kunnat utläsas av
lagtexten.
Med en hemfiidszon lika som utanför strandskydd ligger sökt bygglov inom
hemfridszonen. Fastigheten är dessutom avstyckad för bostadsändamål och därmed
ianspråktagen genom lantmäteriets beslut. Det går inte att utläsa av strandskyddslagen att
lagen upphäver ett av lantmäteriet fattat beslut. Före det att iantmäteriforrättningen är
genomförd och vunnit laga kraft då gäller strandskyddslagens bestämmelser. Fastigheten i
sin helhet skall därför anses ianspråktagen. Sökt bygglov och strandskyddsdispens skall
därför beviljas.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande!.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Skebo 1:45 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken,
2. Avslå förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.

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

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en komplementbyggnad.
Fastigheten är avgränsad av två komplementbyggnader mot syd och mot väst. I öst och norr
angränsar fastigheten mot cn större fastighet som är obebyggd och ligger mellan fastigheten
Skebo 1:45 och Skeboån, En ny huvudbyggnad skulle generera en hemfridszon som skulle
sträcka sig utanför fastigheten Skebo 1:45 och beröra område som är tillgängligt för
allmänheten.
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 restrilctivitet (prop.
2008/09:119, sid, 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hut
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
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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 hemfhdszonen inom sökt område bedöms utökas av det sökta enbostadshuset
på bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten,
[ miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som for 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
allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och
hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda
exploatc ringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt förhandsbesked. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de
allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljobalken
2 kap 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 till beslut
Ansökan
Tjänsteskri velse 2015-05-25
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 117

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispcns och förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en komplcmentbyggnad.
Fastighetens areal är 1852 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Skebo 1:45 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Skebobruk (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken galler 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.
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Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 1Sb § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skal vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som 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 for 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 annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strand skyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört de berörda fastigheterna.
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Kommumcering
Sökanden har bcrctts 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.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan.
Med hänsyn till att fastigheten är ianspråktagen med komplementbyggnader kan sökt
bygglov inte anses utöka hemfridszoncn på ett sådant sätt att strandskyddets syfte
påverkas. Att den ”återvändsgränd” mellan ån och nu aktuella fastighet till nästa bebyggda
fastighet i söder skulle ha så stor betydelse lör det rörliga friluftslivet att det skulle anses
rimligt att det enskilda intresset far stå tillbaka for allmänintresset kan inte heller anses
vara i överenstämmelse med MB 7 kap § 25. Norrut längs ån finns stora områden som är
allemansrättsligt tillgängliga vilket också gör att det inte kan anses orimligt att det enskilda
intresset väger tyngre än allmänintresset

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

E>cp till
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Tälje 5:1 - marklov för trädfällning
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja marklov för trädfällning inom fastigheten Tälje 5:1,
2. Bevilja startbcsked för påbörjande av åtgärden,
3. Samtliga ska utföras i enlighet med Solna trädvårds utlåtande daterat 2015-05 21,
4. Fastställa kontrollplanen,
5. Uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och
miljökontoret inför ntfärdande av slutbcskcd samt
G. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras.

Upprättad Kontrollplan
- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande,
- Påbörjandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och
miljökontoret.
Motivering
Enligt detaljplanen krävs marklov för trädfällning då träden inte får fällas. Nu sökt marklov
bedöms överensstämma med detaljplanens bestämmelser och utgör cn sådan åtgärd som
avses 9 kap 35 § plan- och bygglagen varför ansökan tillstyrks.

G atu- och parkavdelningen ska anlägga ett parkstråk längs Norrtälje åns södra sida. De träd
som skall fållas i samband med detta är dels almar som drabbats av almsjuka samt en
skogslönn och två askar som inte är planterade utan har uppstått via rotskott. Nya träd
kommer även att planteras längs med parkstråket.
Sökt marklov för fällning av de aktuella träden bedöms inte påverka riksintresset för
kulturmiljön nämnvärt då träd kommer återplanteras längs med det nya parkstråket.

Lagrum
9 kap 12 och 35 §§ plan- och bygglagen.
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Upplysningar
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.

Detta beslut upphör att gälla om beviljat marklov inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år Irån den dag då beslutat vann laga kraft.
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 nä 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
Tjänsteslcrivelse 2015-08-18

Ärendet
Ansökan avser marklov för trädfällning inom fastigheten Täije 5:1.
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan av vilken det framgår att marken är avsedd för park.
Enligt gällande detaljplan är det trädfällningsförbud, marklov erfordras.

Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Täije 5:1 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 12 § plan- och bygglagen krävs marklov för trädfällning inom detaljplanerat
område om så har bestämts i detaljplanen.

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, mte 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)

Exp till
tagare
Post och Inrikes Tidningar
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Vattumannen 7 - bygglov för nybyggnad av tankstation
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
L Avslå bygglov för nybyggnad av tankstation.

Motivering
Området omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för handelsändamål.
Fastigheten är avsedd för gemensamhets anläggning dvs. parkering.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tankstation.
Bygg- och miljökontoret har kommunicerat med sökande och meddelat att ansökan strider
mot gällande detaljplan samt att avvikelsen inte kan anses vara liten. Sökande har Inte
inkommit med någon skrivelse.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen. Nn sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b §
1 plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 30 § plan- och bygglagen
9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse
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Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet ar fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar 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 til! beslut
Ansökan
Tjansteskrivelse 2015-06-05
Arbetsutskottet protokoll 2015-06-17 § 118

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tankstation.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för
handelsändamål. Berörd del av fastigheten är avsedd för gemensamhetsanläggning dvs.
parkering.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tank station,
Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är 2370 m2.

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.
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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 dc som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges for en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid cn
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fåstighetsbddningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandet]den 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.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört fastighetsägare till berörda fastigheterna.

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.

Exp till
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ÅKERÖ 6:19 - förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked for ett fritidshus inom fastigheten Åkerö 6:19

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

Motivering
Sökande önskar få ärendet prövat med cn ny placering av sökt fritidshus. Enligt den nya
kartbilden ska fritidshuset nu i sin helhet placeras inom den del på ca 420 kvm av ön
som är belägen utanför strandskyddat område.

Ett fritidshus genererar en större privatiserande effekt än endast den yta fritidshuset
upptar på marken. Den hemftidzon och tomtplats som skapas kring ett fritidshus
bedöms påverka det strandskyddade området negativt och avhålla allmänheten från att
vistas på mark som tidigare varit tillgänglig.
Fastigheten Åkerö 6:19 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det
rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. En exploatering inom fastigheten kommer
få stor påverkan på naturmiljön och ta tidigare orörd mark i anspråk.
Byggnation på platsen bedöms påverka riksintressena på platsen negativt.
Det allmänna bevarandeintresset får anses Överväga det enskilda exploaterings mtres set.
Bygg- och miljökontoret anser att samma bedömning gäller oavsett om sökt fritidshus
placeras inom den lilla del av fastigeten som inte omfattas av strand skydds område som
innanför strandskyddsområdet.
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Lagrum
2, 8 och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
7 kap 13-15 och 18 b och c och 26 §§

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
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2014-10-03 med tillägg 2015-01-12 och 2015-06-25
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 § 166
Skrivelse från sökande inkommen 2014-12-09
Arbetsutskottets protokoll 2015-02-05 § 25

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

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är helt obebyggd.
Fastighetens areal är 3,4 ha.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården, antagen 2005-08-29.
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Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Åkerö 6:19 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tiilämpfig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken galler strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för alleman srättslig 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 cn anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att 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- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushål lningsbestammelser en lig t4 k ap 1, 2 o ch 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på lilla ön Ramsen inom
fastigheten Åkerö 6:19.

Sökt fritidshus är tänkt att placeras inom strandskyddat område varför Bygg- och
miljönämnden även prövar om dispens från strandskyddet kan medges.
Ön Ramsen är en liten ö, obebyggd med undantag av tre bebyggda fastigheter på öns östra
sida. Nu sökt fritidshus är tänkt att placeras på den del av ön som är helt obebyggd och med
undantag av en bråkdel av fastigheten även omfattas av strandskyddat område.
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområde som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
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För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 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.
Fastigheten Åkerö 6:19 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga
friluftslivet och för växt- och djurliv. En exploatering inom fastigheten kommer få stor
påverkan på naturmiljön och ta tidigare orörd mark i anspråk.
Byggnation på platsen bedöms påverka riksintressena på platsen negativt.
Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt bebyggelse. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att
utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna
eller enskilda intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska
tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av
strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av
intresse.
En åtgärd inom sfrandskyddat 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 fritidshus på
bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten.
Strandskyddsdispensen och förhandsbeskedet bedöms inte vara förenligt med
strandskyddets syfte.
Sökt fritidshus är placerad på obebyggd fastighet och inom strandskyddat område.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 och 8 kap plan- och
bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat stads- eller
landskapsbilden/natur- och kulturvärdena på platsen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas.
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Bygg- och miljönämnden anser att samma bedömning gäller även om sökt fritidshus
placeras inom den lilla del av fastigeten som inte omfattas av strandskyddsområde.

Kommunicering
Sökande har 2014-12-09 inkommit med en skrivelse och önskar fa ärendet prövat med
en ny placering av sökt fritidshus. Enligt sökandes skrivelse och den nya kartbilden ska
fritidshuset nu i sin helhet placeras inom den del på ca 420 kvm av ön som är belägen
utanför strandskyddat område.

Ett fritidshus genererar en större privatiserande effekt än endast den yta fritidshuset
upptar på marken. Den hemfridzon och tomtplats som skapas kring ett fritidshus
bedöms påverka det strandskyddade området negativt och avhålla allmänheten från att
vistas på mark som tidigare varit tillgänglig.
Fastigheten Åkerö 6:19 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det
rörliga friluftslivet och för växt- och djurliv. En exploatering inom fastigheten kommer
få stor påverkan på naturmiljön och ta tidigare orörd mark i anspråk.
Byggnation på platsen bedöms påverka riksintressena på platsen negativt.
Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Bygg- och miljökontoret anser att samma bedömning gäller oavsett om sökt fritidshus
placeras inom den lilla del av fastigeten som inte omfattas av strandskyddsområde som
innanför strandskyddsområdet. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande
enligt tidigare förslag.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Åkerö 6:17, 6:18 och 6:62 är berörda
av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheten Åkerö 6:17 och Åkerö 6:62 har enligt yttranden erinringar om sökt
förhandsbesked.
Ägare till fastigheten Åkerö 6:18 har tagit del av handlingarna men avstår att yttra sig.
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Med ledning av sökandens VA-redovisning och tillhörande inspektion har Bygg- och
miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en ti Utreds ställ ande
lösning för fastigheten Åkerö 6:19 under förutsättning att:
- Avloppsanläggningen utförs och placeras i enlighet med det av sökande inlämnade
förslaget daterat 2015-05-28, diarienummer 2015-001523.
-V id borrning av dricks vattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets
råd om enskiid dricksvattenförsörjning följas.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan då huset

p l a c e r a s U ta n f ö r

strand skydd a t område.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag i enlighet med Bygg- och miljökontorets bedömning.
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut.
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Åkerö 17:1 - bygglov för nybyggnad av mast och teknikbodar
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av mast och med teknikbodar inom fastigheten Åkerö
17:1,
2. Tekniskt samråd erfordras,
3. En kontrollansvarig krävs for sökt åtgärd,
4. Yttranden från Luftfartsverket och Försvarsmakten ska iakttas.
5. Färdigställ andeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställande skydd,

Motivering
Enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen ska en anläggning utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Nu sökt mast med bodar bedöms inte upplevas som särskilt tilltalande från estetiskt
synpunkt oavsett placering. Med hänsyn till kravet på god täckning i hela landet är det svårt
att undvika att master ibland måste placeras nära bebyggelse. Sökt masts placering bedöms
inte olämplig med hänsyn till naturvärdena på platsen. Masten är placerad mer än 300 meter
från närmsta bostadsbebyggelse. Kraven i 2 kap. 6 § PBL anses därav uppfyllda.

Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen får inte placering och utformning av byggnadsverk ske
så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan innebära en fara for människors
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
Det är oundvikligt att sökt mast på grund av sin höjd i blir synlig från flera håll. Även om en
anläggning av aktuellt slag kan upplevas som en olägenhet utifrån den enskildes aspekt, så
ska Bygg- och miljökontoret pröva om åtgärden kan innebära en sådan betydande olägenhet
som avses i plan- och bygglagen.
Den enskilde kan i och med detta måsta räkna och tvingas tåla ett förhållandevis stort
intrång i sin närmiljö. Det gäller särskilt om anläggningen är nödvändig för att uppnå det
avsedda allmännyttiga ändamålet med god mobiltäckning.
Sökt mast med teknikbodars placering och utformning bedöms inte medföra en sådan
betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
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Vid en avvägning enligt 2 kap 1§ plan- och bygglagen väger det allmännyttiga intresset av
god täckning i detta fall tyngre än det enskildas intresse.
Enligt 8 kap 1 § plan- och bygglagen ska byggnader utformas på ett sätt som gör dem
lämpliga for sitt ändamål och ska ha en god form-, färg och matcrialverkan.
Strålsäkerhetsmyndighctens bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt
bredband, mobilbasstationer samt radio- och tv-sändare inte medför någon risk for skadliga
hälsoeffekter. Bygg- och miljökontoret ser ingen anledning att göra en annan bedömning
angående strålningsaspelcten.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av mast inom fastighten Åkerö 17:1 bedöms vara förenligt
med bestämmelserna i 9 kap 31 plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap, 8 kap, 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljobalken

Upplysningar
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.

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 cn platta.
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag: Staffan Henriksson.
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och din
kontroll ansvarige till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag
till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Om projektet
bedöms kunna uppfylla lagens krav far du efter det tekniska samrådet ett startbesked.
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Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en 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 en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov, kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
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
Tjänstcskrivelse 2015-06-17
Remi ssyttranden

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av mast och med teknikbodar inom fastigheten
Åkerö 17:1.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Sökt plats är obebyggd.
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Fastighetens areal är 69,6 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Åkerö 17:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Stortorp 1:2, 1:76, 1:77, 1:78, 1:80, 1:81,
Västanvik 3:1, Åkerö 17:1, 17:7, 2:13, 3:11, 3:12, 4:1, 6:61, 7:16 och 7:9 är berörda av sökt
byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Åkerö 3:11. 7:9 och 2:13 har enligt yttranden inget att inga
erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Stortorp 1:76 och 1:78 har enligt yttranden erinringar m ot sökt
bebyggelse. Erinringarna berör bland annat strålning och helikopterflyg. När det gäller
strålning har bedömning gjorts av Bygg- och miljökontoret att skadlig strålning inte
kommer drabba de närboende (se ovan). Vad det gäller helikoptcrflyg så har Luftfartsverket
hörts och det har även gjorts cn hinderanalys. Frågan om helikopterflyg på platsen bedöms
därmed vara utredd.
Ägare till fastigheterna Stortoip 1:2, 1:77, 1:80, 1:81, Västanvik 3:1, Åkerö 17:1, 17:7, 3:12,
4:1, 6:61,7:16 har inte kommit in med några yttranden.
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Länsstyrelsen har i yttrande 2015-03-31 inga erinringar mot sökt byggnation.
Försvarsmakten har i yttrande 2015-04-10 inga erinringar mot sökt byggnation.
Luftfartsverket bar i yttrande 2015-03-16 inga erinringar mot sökt byggnation.
En flyghinderanalys är utförd 2015-06-09 där inga hinder för byggnation föreligger,

Exp till
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Herräng 1:26 - miljösanktionsavgift avseende för sent inkommen
årsrapport för läckagekontroll av köldmedia
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808)., 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med
hänvisning till 29 § förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och
ozonne dbrytande ämnen att

1.

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

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

Motivering
B w g -o ch m ilj önämnden bedömer att en miljösanktionsavgift på L000 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
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 med tillägg 2015-08-13
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-04 § 109
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Bakgrund
På fastigheten Herräng 1:26 hade
der år 2013 en total rapporterings skyldig
köldmediemängd på 17 kg. Kö 1dmediemängden är fördelad på sammanlagt 2 aggregat. En
årsrapport för Jäckagekontroll 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.

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

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

Kommunrcering
Kommunicering enligt förvaltningslagen har skett, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h a r givits möjlighet att yttra
sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Yttrande inkom 2015-06-30, men bedömdes inte
vara relevant i aktuellt ärende.
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Nysättra 11:4 - ansökan om vattentoalett till sluten tank med
toalett med genomsnittlig spolvattenmängd på > 1 liter per
spolning
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar med stöd av 1 kap, 1 §, 2 kap. 3, 5 och 7 §§
miljöbalken (SFS 1998:808) samt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd att

1. Avslå ansökan.
Motivering
Fastigheten Nysättra 11:4 ligger inom ett område dctaljplanelagt för fritidsbebyggelse med
tunna jordtäckcn och begränsade magasineringsmöjligheter för grundvatten. Vattentoalett
ansluten till sluten tank fordrar därför en låg spolvattenmängd för att anses vara en
miljömässigt tillfredsställande avlopps lösnings då tömningar innebär att vatten transporteras
från området. Om större spolvattenmängd skulle tillåtas på denna fastighet skulle samma
bedömning även krävas vid framtida ansökningar i området. För att värna om en god
vattentillgång i det aktuella området, även för framtida generationer, bedömer Bygg- och
miljönämnden att krav på genomsnittlig spolvattenmängd på under en liter är befogat.

Det finns i dag teknik för att uppnå en genomsnittlig spolvattenmängd på under en liter per
spolning, utan vakuumteknik. En lägre spolvattenmängd skulle dessutom möjliggöra en
lägre tömnings frekvens vilket i sin tur leder till lägre driftskostnader och förre transporter.
Bygg- och miljönämnden bedömer det därför vara ekonomiskt rimligt att ställa krav på att
ny toalett installeras i samband med anläggande av sluten tank. De extra transporterna som
en vanlig toalett till sluten tank medför innebär även mer utsläpp, i form av bland annat
kolväten, kolmonoxid, kväveoxider och koldioxid som i sin tur har en negativ påverkan på
både människors hälsa och miljön.
För att främja kretslopp i Norrtälje kommun samlas slammet från slntna tankar upp i
kommunens regi för att sedan komposteras i kommunens våtkompost. Näringsämnena i det
sorterade toalettavfallet återförs i kretslopp som gödningsmedel på jordbruksmark, efter det
att hygienisering skett i våtkomposten. En förutsättning för en väl fungerande hygienisering
är ett lågt vatteninnehålf vilket möjliggörs av låg spolvattenmängd. För att främja
kretsloppet är det viktigt att toaletter som ansluts till slutna tankar är extremt snålspolande.
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Avgift enligt gällande taxa
Bygg- och miljönämnden kommer att ta ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för
handläggning av ärendet. Avgiften är enligt 2015-års taxa 8 225 kronor och debitering sker i
samband med att ärendet avslutas.

Underlag till beslut
AnsÖkau
Tjänsteskrivelse 2015-04-24 med tillägg 2015-06-30
Arbetsutskottet protokoll 2015-05-05 § 88

Lagstiftning
Enligt 1 kap. 1 § första stycket miljöbalken syftar miljöbalken till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö.

Enligt 2 kap, 3 § miljöbalken ska alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försikttighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare går att läsa i 2 kap. 7
§ första stycket miljöbalken att kraven i 2-5 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem.
Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning. Vidare ska, enligt 1 kap. 1 § punkt 5 miljöbalken, återanvändning och
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi lfämjas så att ett
kretslopp uppnås.
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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Bakgrund
Vid besiktning på fastigheten Nysättra 11:4 2013-11 -08 uppmärksammades att vattentoalett
kopplats till befintlig avloppsanläggning för bad-, disk och tvättvatten. Till följd av detta
utfärdades 2014-02-21 ett förbud mot att släppa ut WC-avloppsvatten till befintlig avlopps
anläggning. Förbudet trädde i kraft 2014-10-0L

Till Bygg- oeh miljönämnden inkom 2014-11-10 en ansökan om att på fastigheten Nysättra
11:4 få installera en slnten tank till befintlig vattcnspolande toalett med en spolvattenmängd
på mer än 1 liter per spolning. 1 ärendet representeras sökande av ombudet
Samtliga kommunieeringar i ärendet har gått via ombudet.

Ombudet har vid ett flertal tillfallen, genom kommunicering, ombetts att revidera ansökan
avseende typ av toalett. Ombudet har i sökandete ställe meddelat att de önskar gä vidare i
ärendet utan revidering avseende spolvattenmängd.
Kommunicering
Kommunicering enligt förvaltningslagen har skett. Sökande,
givits
möjlighet att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något yttrande har inte
inkommit.

Exp till
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Vulkanus 1 , Sjötullen 4 - klagomål på spelning av musik utomhus
vid Stället Mat & Trädgård samt Åtellet i Norrtälje stad
Beslut
Arbetsutskottet fö re s lå j^ y g g ^ c h miljönämnden besluta att
1. Avslå k l a g a n d e b 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, 1 Norrtälje
stadskärna finns också flera exempel på restauranger som är belägna nära bostäder, vilket
kan ge upphov till störningar för de närboende. Det regelverk som tillämpas vid klagomål på
buller från restaurangverksamhet regleras via Folkhälsomyndighetens allmänna råd vad
gäller buller inomhus i bostaden. För att klara riktvärden för god inomhusmiljö till
angränsande bostäder skall buller inomhus i bostadsrum enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) inte överstiga:

Max
Ekvivalent ljudnivå
Ljud med hörbara ljudkomponenter
Ljud från musikanläggningar

45 dB A
30dBA
25dBA
25dBA

För buller utomhus utanför bostaden tillämpas oftast Naturvårdsverkets tidigare allmänna
råd med riktlinjer för externt industribullcr (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 bosiäder 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

Naturvårdsverket har i april 2015 utkommit med en ny vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller 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.
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I många kommuner har också egna riktlinjer tagits fram for att reglera ljudnivåerna från just
uteserveringar och musik utomhus. Vissa så kallade ”som mar städer” har frångått
Naturvårdsverkets tidigare riktlinjer för externt industribuller 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 lj udnivån 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 nöj esver k samheter i
Visby innerstad uttalas t ex också en ambition att krogverksamheter 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 pä fastigheten Sjötullen 5
genomfördes under augusti 2012 av VKIR
pä uppdrag av
Enligt upporagsrapporteiHiar mätningar utförts vid flera
tillfallen 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 Nontäljeån,
Matning 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 ölcadc 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 upp dragsrapport
att bakgrundsnivåerna vid klagandes bostad överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för
externt industribuller på grund av de ljudnivåer som uppkommer från Norrtäljcåns flöde.
Att såväl verksamheterna (Stället Mat & Trädgård samt Åtellet) som klagandes bostad är
belägna i närheten av Norrtäljcån medför att bedömningen av vad som är relevanta
riktvärden för buller utomhus blir mer komplexa i detta ärende än i normalfallet. 1 aktuellt
ärende anser Bygg- och miljönämnden inte att det finns skäl att förbjuda spclning av musik
utomhus vid Stället Mat & Trädgård samt Åtellet. Verksamhet sutövaren 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.
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Bygg- och miljönämnden anser därför inte att dessa verksamheter bör särbehandlas i frågan
om vad som sira gälla vid spelning av musik utomhus. Nämnden bedömer också att boende i
cn stad under sommaren kan iå 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 § miljöbalkcn (SFS
1998:808)

Avgift 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 verksamhets utövaren
sida.

Underlag för beslut
Klagomål/begäran om att förbjuda spelning av musik utomhus, inkom från
2015-02-01
som bedriver
Information om inkommet klagomål till
verksamheten vid Stället Mat & Trädgård samt tellet, 2015-03-27
inkom 2015-04-16
Svarsskrivelse från
Tjänsteskrivelse 2015-05-19 med tuiagg
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-04 § 110

Bakgrund
Klagomål på spelning av musik utomhus efter kl 22.00 vid Stället Mat & Trädgård samt vid
Åtcllct i Norrtälje stad har 2015-02-01 inkommit till Bygg- och miljönämnden från H
boende inom restaurangernas närområde. Klaganden anser att spelning av musik
errem?Hz.OO bör förbjudas på de nämnda restaurangerna eftersom han bedömer att de inte
lever upp till gällande riktlinjer och normer för buller utomhus.

Ihänvisar också till att Stället och Åtellet enligt honom aldrig lyckats leva upp till
gällande riktvärde för buller vid sina spelningar av musik utomhus. Vidare hänvisar
till ”Stockholm och andra kommuner” som exempel på kommuner dar restriktiv
hållning gäller med avseende på huller från restauranger.
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Till bakgrunden hör också att
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 & Trädgård (se dnr 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 f r å n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( m k o m klagomål på störningar även från företrädare för
Bygg- och miljönämnden bedömde att det förelåg risk för
att verksamheten kunde orsaka störningar för närboende och föreläde därför 2012-07-06
bedriver verksamhet vid Stället Mat & Trädgård och
Åtellet, i fortsättningen kallad verks amhetsutö varen) om försiktighet smått för att minska
störnings risken. Föreläggandet omfattade även upprättande av en skriftlig tids- och
åtgärdsplan samt genomförande av en fackmässig ljudmvåmätning enligt vedertagen
mätmetod.
Vissa förbättrande åtgärder genomfördes under 2012 och Inför sommaren 2013 inkom
verks amhctsutöv aren med förslag på fler förbättrande åtgärder för att minska störningarna
gentemot de närboende. Exempel på sådana åtgärder är att inte ha några live-spclningar
efter kh 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 & 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 grannyttrandc 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, spelningarna 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 samhetsutö varen hade vidtagit åtgärder for att avhjälpa störningarna for
de närboende. Beslutet överklagades inte av någon part.
Vcrksamhetsutövaren har också fått ta del av inkommet klagomål/begäran om att förbjuda
spelning av musik på restaurangerna Stället Mat & Trädgård samt Å tellet 1 skrivelse
daterad 2015-04-16 hänvisar företrädaren för bolaget
till att bolaget
redan 2012 genomförde en rad åtgärder för att minska störnings risken. 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.

Kommunicering
Klaganden har inkommit med yttrande i ärendet, registrerade hos Bygg- och miljönämnden
2015-07-08. Bygg- och miljönämnden bedömer att klaganden inte bar inkommit med några
uppgifter som ändrar nämndens ställningstagande i ärendet.
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Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp i Åkerö, RådmansÖ församling, Norrtälje
kommun.
Beslut
Området Åkerö var i kommunens program for utveckling av kommunalt vatten och avlopp
(VA) 2010-2030 planerat för samfälld anslutning. VA-samfälligheten Åkerö GA: 14 har
avbrutit sitt arbete och har inte aviserat att de kommer gå vidare med en anslutning till
kommunalt vatten och avlopp.
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp för Åkerö,

Motivering
Kommunalt vatten och avlopp i området medför att riskerna för olägenhet för människors
hälsa och miijön, som föreligger på grund av bristfälliga enskilda avloppsanläggningar i
området, kan undanröjas, Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att de enskilda
avloppen i området är i stort behov av att åtgärdas och den mest långsiktigt hållbara
lösningen är att ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp.

Inventeringarna 2011 och 2012 omfattade 58 fastigheter och följdes upp med enskilda
ärenden i de fall där bristfälliga avlopp konstaterades och där fastigheten inte gått med i VAsamfälligheten Åkerö GA: 14. Förbud har nu trätt i kraft för sju fastigheter i området och
ytterligare sex förbud träder i kraft under 2016. Möjlighet för de enskilda fastigheterna att
ansluta till kommunalt VA finns inte i dagsläget vilket förutsattes när besluten fattades.
Avlopp som bedömdes som bristfälliga 2011 och 2012 har inte åtgärdats och fortsätter att
innebära en risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Under 2014 inventerades resterande 82 fastigheter i området på grund av att samfälligheten
avbmtit sin planerade VA-utbyggnad, Av 75 fastigheter med indraget vatten har 33 %
WC-avlopp och 67 % BDT-avlopp. Andelen permanentboende uppgår till 27 %.
Invcntcringsrcsultatet visar att 59 (79 %) avlopp bedömts som icke godkända. Sju fastigheter
(9 %) har avlopp som bedöms vara i behov av åtgärder för att uppnå cn tillfredsställande
funktion. Sammantaget innebär detta att 66 av 75 (88 %) enskilda avlopp måste åtgärdas.
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På grund av att områdets avloppsanläggningar i hög grad är i otillfredsställande skick finns
risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och miljönämnden
bedömer att utsläpp av avloppsvatten från flertalet av områdets anläggningar utgör en risk
för olägenhet for människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 §. Enligt miljöbalken 9 kap 7
§ skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppkommer.
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Enligt miljöbalken
26 kap 1 § åligger det tillsynsmyndigheterna att verka för att detta efterlevs. De 16 nationella
miljökvalitetsmålen ska vägleda och utgöra riktlinjer for arbetet mot realiserandet av en
hållbar utveckling. De nationella miljökvalitetsmål som främst är aktuella vad gäller VAfrågan i området är Grundvatten av god kvalitet samt Ingen övergödning och Hav i balans
samt levande kust och skärgård. Dessa tre nationella miljökvalitetsmål är utpekade av
Norrtälje kommuns Klimatnämnd som särskilt prioriterade i kommunens miljöarbete.
Åkerö fjärden bedöms ha måttlig ekologisk status enligt VISS (Vatteninformationssystem
Sverige). Enskilda avlopp har klassificerats som en betydande påverkanskälla på
Åkeröfjärdens status.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Enligt skälighetsregeln i 2 kap 7 § skall kraven gälla i den utsträckning det inte
kan anses orimligt att uppfylla dem.
Förutsättningarna för att lösa VA-frågan på enskild väg bedöms vara begränsade på
merparten av fastigheterna på grund av rådande geologiska och tekniska förhållanden.
Avloppsanläggningar som utnyttjar markinfiltration som efterföljande reningssteg har en
begränsad livslängd, inte minst med avseende på avskiljningen av fosfor som tar den
befintliga markkemin i anspråk. De flesta av fastigheterna i området omfattas av kraven för
hög skyddsnivå enligt Natursvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanordningen
ska uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P) och minst 50 % reduktion av kväve (totN). Endast en bråkdel av områdets avloppsanläggningar klarar i dagsläget kraven för hög
skyddsnivå.
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Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att de enskilda avloppen i området behöver
förbättras och den mest långsiktigt hållbara lösningen är att ansluta fastigheterna till
kommunalt vatten och avlopp. Enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster är kommunen
skyldig att besluta om ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i en befintlig eller
blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller
miljön. Kommunen ska även se till att behovet inom området tillgodoses genom en allmän
VA-anläggning.

Underlag till beslut
VA2-inventering, 2010
Inventering utförd 2011, 2012 och 2014
Inventeringsrapport Åkerö, 2014.
Tjansteskrivelse 2015-07-28

Bakgrund
Åkerö farms med i Norrtälje kommuns numera upphävda ”Program för utveckling av
kommunalt vatten och avlopp 2010-2030” och var planerat för en samfälld anslutning.
Området Åkerö utgörs av en utspridd bebyggelse med cirka 140 bebyggda fastigheter.
Recipienten Åkerö fjärden har tidigare pekats ut som en grund, skyddsvärd havsvik.
Inventering av enskilda avloppsanläggningar har skett vid tre olika tillfällen i området. 2011
och 2012 inventerades fastigheter som valt att stå utanför VA-samfällighctcn Åkerö GA: 14.
Syftet med detta var att dokumentera status och funktion hos varje enskild
avloppsanläggning. Inventeringarna följdes upp med förelägganden och förbud för de
fastigheter som ej gått med i samfälligheten och där risk för olägenhet för hälsa eller miljö
förelåg.
Då samfälligheten 2014 lagt sitt arbete på is inventerades även de fastigheter som gått med i
samfälligheten. Detta för att ge en helhetsbild av områdets avloppsstatus och sammanställa
ett relevant beslutsunderlag över områdets avloppssituation. Samfälligheten har fortsatt
möjlighet att gå vidare med sitt arbete och ansluta till kommunens ledningsnät som ar
driftsätt och dimensionerat för en anslutning av Åkerö GA:14.1 sådant fall utgår behovet av
en utbyggnad av vatten och avlopp genom kommunalt verksamhetområde.
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Åkerö har även bedömts i pappersinventeringsprojektet VA2 och fick där 18 poäng
(av 25 möjliga). Den relativt höga poängen i VA2-projektet tyder på att området har behov
av att lösa avlopps frågan i ett större sammanhang. Områdets avloppsanläggningar utgörs
främst av bristfälliga bad-, disk- och tvättvattenavlopp (BDT-avlopp), som inte uppfyller
dagens krav på rening.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 3 och 7 §§, 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, samt
26 kap 1 §. Lagen (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §.
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Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och
bygglagen och mät- och karttaxa
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att hemställa om att
Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutar

1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa (tabeller 1-22
samt tabell 25) och taxebestämmelser (efter tillägg avseende planfrågor), Plan- och
bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för Norrtälje kommun, för t ex besked, beslut
och/eller handläggning enligt plan- och bygglagen,
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016,
3. Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovtaxa samt mät- och
karttaxa, senast kompletterad av KF den 2014-09-29, § 166) upphör att gälla från och
med den 1 januari 2016,
4. Timavgiften fastställs till 1200 ler i 2016 års nivå, att gälla från och med den 1 januari
2016,
5. Bygg- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) ska höja de i taxan angivna
avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2015

Underlag för beslut
Taxebestämmelser - Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för Norrtälje
kommun
Tabeller 1-22 samt tabell 25 i PBL-taxa-20150811 slutversion
Gällande taxa enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa
senast kompletterad av KF den 29 september 2014, § 166)
Tjansteskri velse 2015-08-20
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Bakgrund
N uvarande taxa
Den taxa som i nuläget gäller för ärenden enligt Plan- och bygglagen utgår som
grundprincip för beräkning av avgift av en ekvation, Faktor x rnPBB x N,
För olika åtgärder enligt taxan gäller olika faktorer t.ex. Handläggnings faktor (HF1 för
bygglov, HF2 för startavgift), KOM för kom muni cering med t ex sakägare. mPBB utgörs av
milli prisbasbeloppet, N är en faktor som i Norrtälje kommun fastställts till 1,2. Ofta ingår
dessutom flera olika åtgärder i en och samma prövning, då ska alla dessa åtgärder summeras
för att ge den slutliga kostnaden för t ex ett bygglov. Nuvarande taxa upplevs som
svårbegriplig och oförutsägbar. Det händer också att kunder upplever att de får felaktiga
besked om vad den slutliga avgiften blir (då har ofta kunden glömt ange någon förutsättning
som påverkar slutkostnaden). Detta leder till frustration och missnöje. I syfte att göra taxan
mer tydlig och f ö r u t s ä g b a r föreslås den nu ändras. Målet ar cn långsiktigt hållbar taxa som ä r l ä t t att
förstå och arbeta med.
Huvudprincipen i den nya taxan är att en framräknad handläggningskostnad per timme för
verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som
åtgärden avser. För vissa ärendetyper (t ex flerbostadshus med tekniskt samråd) finns också
en til läggsfaktor som är baserad på sökt area. För s.k, ”Attefall åtgärder” har
handläggningstiden reducerats i enlighet med intentionerna i kommunfullmäktiges tidigare
beslut den 29 september 2014, KF § 166. Reduktion av avgiften ges också i de ärenden som
inlämnas via Bygg- och miljönämndens e-tjänster.
Plan och bygglagen
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen handlägga ärenden om bland annat lov,
anmälan, förhandsbesked och detaljplaner. Handläggningen kräver resurser från
kommunens sida.
Kommunen får enligt 12 kap 8 § PBL ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41b §§ PBL, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
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Kommunen får enligt 12 kap 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och
kostnader for andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller
områdesbestämmelser.
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i
kommunfullmäktige enligt 12 kap 10 § PBL. Taxan bar en viktig funktion för att kommunen
ska kunna fä täckning för sina kostnader inom området. Enligt 12 kap 10 § PBL faren
avgift enligt 12 kap 8 eller 9 §§ PBL inte Överstiga kommunens genomsnittliga kostnad for
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Kommunen kan välja att inte ta ut en avgift, eller att ta ut en avgift som inte täcker
kostnaderna för handläggningen. Handläggningen måste då istället finansieras med
skattemedel.

K om m unallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen
(1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som dc
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att
tillhandahålla, far de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet
som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för
eu obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

B eredning
Ärendet har samberetts med planering- och utvecklingsavdelningen, som avser lägga till de
delar som rör planfrågor i beslutsprocessen upp till Kommunfullmäktige.
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Yttrande i överklagande i fråga om tidsbegränsat bygglov för
tillbyggnad av avloppreningsverk på fastigheten Riddersholm 1:8,
Norrtälje kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. Lämna nedanstående yttrande i rubricerat ärende

Y ttrande
I maj 2014 ingavs en ansökan till bygg- och miljönämnden om tidsbegränsat bygglov t.o.m.
2019-12-31 för tillbyggnad av ett avloppreningsverk på fastigheten Riddersholm 1:8.
Beslutet att bevilja den sökta åtgärden har överklagats till länsstyrelsen, och med anledning
av detta avger bygg- och miljönämnden följande yttrande.

A ngående detaljplaneläggning för om rådet:
Kommunstyrelsekontorets (vidare KSK) planering- och utvecklingsenhet har arbetat med
framtagandet av en ny detaljplan för det område som det aktuella ärendet rör. Enligt den
skulle den nu berörda delen av Ridderholm 1:8 nyttjas för nytt ändamål avsett för
avloppsreningsverk. Detta var en utgångspunkt vid det initiala planeradet av en tillbyggnad
av det aktuella reningsverket.
Sedermera kom KSK fram till att även den utökade kapaciteten som aktuell tillbyggnad av
avloppreningsverket skulle möjligöra på fastigheten, så skulle inte reningsverket komma att
räcka till efter utbyggnaden av kommunalt VA på Rådmansö. Med anledning av detta
beslutade KSK att avskriva pågående detaljplan för avloppreningsverk på fastigheten
Riddersholm 1:8 och starta ett nytt projekt för att hitta en ny lokalisering av ett större
reningsverk. Under tiden för sökandet efter en ny lokalisering har det kunnat konstateras att
det pågående VA projektet drabbats av stora förseningar och utökade kostnader, och med
anledning av detta har det kommunala programmet för VA- utveckling sedermera upphävts.
Idagsläget är det oklart hur en tillfredsställande permanent lösning för området skulle kunna
komma att sc ut.
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Angående förutsättningarn a för beviljande av tidsbegränsat bygglov:
För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs att någon av förutsättningarna för
beviljande av bygglov i 9 kap 30-31 b §§ (dåvarande aktuell lagstiftning) är uppfyllda.
Bygg- och miljökontoret har i det aktuella ärendet bedömt att det finns förutsättningar för att
bevilja tidsbegränsat lov för den sökta åtgärden utifrån att förutsättningarna i 2 kap 6 § planoch bygglagen om byggnadsverk lämplighet med hänsyn till bl.a. intresset av en
godhelhetsverkan, och 8 kap 1 § plan- och bygglagen om byggnaders lämplighet för sitt
ändamål far anses uppfyllda. Den sökta tillbyggnaden har konstaterats avvika från
detaljplanebestämmelscrna avseende dess placering och byggnadshöjd, men dessa
avvikelser har i sammanhangets bedömts vara av sådan art att de utgör en liten avvikelse,
samt är förenliga med detaljplanens syfte,
I det enskilda fallet har allmännyttan av den sökta åtgärden funnits väga tyngre än de
olägenheter som kan tänkas uppstå med anledning av den beviljade tillbyggnaden. Syftet
med den sökta åtgärden har varit att lösa den akuta avloppsfrågan inom området. Genom
den sökta åtgärden utökas det befintliga reningsverkets kapacitet vilket medför en avsevärt
minskning av den dåliga miljöpåverkan som det stora antalet enskilda lösningar inom
området bidrar till.
Tillbyggnaden av reningsverket har varit en nödvändig åtgärd för att klara av dagens
avioppshantering i området Rådmansö. Den sökta tillbyggnadens placering eller dess
användning kommer inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra
fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Det beviljade bygglovet har inte heller
inneburit större olägenheter än vad som hade kunnat accepteras för ett bygglov som inte
varit tidsbegränsat.
Utöver detta bör även nämnas den lagändring som trädde ikraft 2015-01-02, d.v.s. efter det
att det aktuella lovet beviljades, gällande utökade möjligheter till beviljande av avvikelser
från planbestämmelser för angelägna gemensamma behov och allmänna intressen. Enligt
prop. 2013/14:126 sid 183 syftar bestämmelsen till att omfatta den nu överklagade typen av
anläggningar som är till nytta för samhället eller en bredare allmänhet.

31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad
som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestamts i detaljplanen.
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31 e § Bygglov enligt 31 b eller 31 c §får inte ges om åtgärden Imn antas medföra
1. betydande miljöpåverkan, eller
2, begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900).
B akgrund
Bygg- och miljönämnden erhöll den 17 juni 2015 rubricerat ärende för yttrande. Förlängd
svarstid har begärts eftersom nämndens första sammanträde efter sommaren hålls först den
3 september 2015.
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