SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sida

Samma nträd es clatum

2016-02-04

1

Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2016-02-04 kl.15:15-15:55

Beslutande

§24-32
§24-32
§ 24 - 32
§ 24 - 32
§24-32

Margareta Lundgren (S)
Bertil Norstedt (S)
Gunnar Kjelidahl (C)
Ingmar Wallén (M)
Roland Brodin (M)

tj ers

Kal Larsson (MP) adjungerad

övriga deltagande

Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör
Anna Keskitalo, bygglovchef
Gitte Binder, sekreterare

Utses att justera

Ingmar Wallén (M)

Justeringens
piats och tid

Bygg- och miljökontoret 2016-02-10, kl. 10:00

Underskrift

Sekreterare ......

Paragraf 24 - 32
Gitte Binder

//
Ordförande

/

/
(\k-^

Margareta Lundgren

V

..

...

.

Justerande

Ingivar Wallén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-02-04

Datum för anslags
uppsättande

2016-02-11

Förvaringsplats
för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje

Datum för anslags

nedtagande

Underskrift
Gitte Bändfer

7
Utdragsbestyrkande

2016-03-03

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

1(2}

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Innehållsförteckning
Ärenden
Byggiovärenden
1.

Dnr 2014-804
Dyvik 3:3
Föreläggande att ansöka om Sov för trädfällning.

§24

2.

Dnr 2013-2395
Finsta 1:86
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§25

3.

Dnr 2015-1546
Fogdö 1:5
Uttagande av byggsanktionsavgift för olovligt uppförd
komplementbyggnad samt för att ha tagit byggnaden i bruk innan
utfärdande av startbesked och slutbesked.

§26

4.

Dnr 2015-2898
Grövsta 8:35
Bygglov för nybyggnad av båthus.

§27

5,

Dnr 2015-3039
Håknäs S:1
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av bastu och
installation av eldstad.

§28

Datum
Norrtälje kommun

Sida

2 (2 )

2016-02-09

6,

Dnr 2015-3416
Häverö-Kallboda 1:3
Föreläggande om rättelse avseende ovårdad tomt.

§29

7.

Dnr 2013-1891
Norrvreta 2:24
Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken angående olaga
nybyggnad av brygga.

UTGÄTT

8,

Dnr 2015-3633
Älmsta 12:4
Uttagande av byggsanktionsavgift avseende olaga uppförd
tillbyggnad av restaurang utan startbesked.

UTGÄTT

R/HljÖ- och hälsoskyddärenden
9.

Dnr 2014-2315
Liesta 3:12
Miljösanktionsavgift avseende enskild avloppsanläggning utan
tiiistånd.

§30

10,

Dnr 2014-2313
Liesta 3:17
Miljösa nktionsa vgift avseende enskiid avloppsanläggning utan
tillstånd.

§31

11.

information

§32

f

i )
;V - '

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 24

SAMMANTRADESPROTOK.OLL

1(3)

Datum

2016-02-04

Dnr 2014-804

Dyvik 3:3 * föreläggande att ansöka om lov fö r trädfällning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

entreprenör för Vatöhuvud- Dyviks samfäilighetsförening
1. Förelägga
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 för de
ytterligare/ändrade trädfällningar som har genomförts i området och som avviker från
tidigare beviljat marldov.

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

Skogsstyrelsen har lämnat ett yttrande i ärendet, daterat 20144)5420, där det framgår att
avvikelser från den skogsbmksplan daterad 2007-11-29, som har beviljats i medgivet
marklov har konstaterats. Avvikelsen gäller att ett för stort uttag av träd har gjorts i
förhållande till det som har angivits i sko gsbrukspl anen,
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
for 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 marldov. [|^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |e n tr e p r e n ö r för Vätöhuvud-Dyviks
samfällighetsföremng som är ägare till Dyvik 3:3 föreläggs därför med stöd av 13. kap 17 §
plan- och bygglagen att inkomma med en ansökan om marldov.
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Ansökan ska vara inlämnad, senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut vilket
bedöms vara skälig tid för framställning av ansökningshandlingar

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

Underlag till beslut
Anmälan
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2015-08-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 133

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via anmälan inkommen 2014-04-14 fått kännedom om att
åtgärder utöver det som har fastställts i beviljat marldov 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 trädfäliningsforbud enligt länsstyrelsens beslut 196806-20. 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 f l H H I H H o c h beviljades av bygg- och
miljönämnden 2013-05-17, diarienummer 2013-968. Enligt beslutet skulle trädfällningen
ske i enlighet med den skogsbruksplan daterad 2007-11-29 som Skogsstyrelsen tagit fram
för området. Marklovet söktes sedan det tidigare markiovet som beviljades 2008-05-19
upphört att gälla.
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2014-04-14 inkom en. skriftlig anmälan, diarienummer 2014-804, från
delägare till fastigheten Dyvik 1:269 om att fler åtgärder än vad beviljat markiov medgav
hade vidtagits utan lov inom fastigheten Dyvik 3:3.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H e n tr e p r e n ö r för Vätöhuvud- Dy viks samfallighetsförening som är ägare av
fastigheten Dyvik 3:3, har i skri.ve isedaterad2014-09-25 beretts möjlighet att inkomma
med en förklaring till utförd åtgärd,
har i skrivelse daterad 201441-20
bemött detta genom att förklara uppdraget som gavs av Vätöhuvud-Dyviks
s am fällighets förening.
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 Dyvik 3 :3 .1 samråd med Skogsstyrelsen gjordes bedömningen att den utförda
samt pågående trädfällningen avvek mot beviljat marklov såp ass .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 far 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.

Kommunloering
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § föivaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.
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Dur 2013-002395

FINSTA 1:86 - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå bygglov for tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Finsta 1:86.

Motivering
Nu sökt tillbyggnad bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.
Den sökta tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, vilken innehåller
matarledning för den kommunala vattenförsörjningen hån Norrtälje vattenverk som förser
samhällena Finsta, Rimbo och Rånäs.

Lagrum
2, 3 och 9 kap 30 § 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, 76! 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 sldokas med.
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Datum

2016-02-04

Dnr 2013-002395

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjimsteskrivelse undertecknad 2015-11-06
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 204
Skrivelse daterad 9januari 2016

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Finsta 1:86.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan (12-09) som medger en huvudbyggnad 160 kvm och ett
uthus 40 kvm inom q-område, värdefull miljö.

Bygglov beviljades 2007-08-15 för uppförande av ett enbostadshus med en byggyta av 159
kvm. Sökande skickade in en ansökan 2011 för tillbyggnad av 10,6 kvm som hade uppförts
utan bygglov, vilken avslogs i nämnden 2013-03-19 då tillbyggnaden var placerad på mark
som inte får bebyggas och på u-område som innehåller en mycket viktig vattenledning för
den kommunala vattenförsörjningen för samhällena Finsta, Rimbo och Rånäs,
Sökande inkommer igen 2013-11-29 för tillbyggnad av enbostadshus, vilket är detta ärende
som vi nu föreslår avslag på, då det är samma tillbyggnad som avslogs 2013-03-19.
2014-10-09 beslutar nämnden förelägga fastighetsägaren vidta rättelse genom att riva den
olovligt uppförda tillbyggnaden på enbostadshuset (1.0,6 kvm), då den är placerad på uområde vilket innehåller kommunens matarledning av vatten från Norrtälje vattenverk som
förser samhällena Finsta, Rimho och Rånäs.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med enbostadshus och garage. Garaget beviljades
bygglov för 2012-03-23.

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 de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 §
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6S7-11. §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av m 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
Va-avdelningen på kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 2012-02-08 erinringar mot
sökt bebyggelse då tillbyggnaden kommer att placeras på u-område som innehåller cn
mycket viktig vattenledning får den kommunala vattenförsöijningen för samhällena Finsta,
Rimbo och Rånäs.

Kommunicoring efter arbetsutskott
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Sökanden har
inkommit med en skrivelse daterad 9 januari 2016 vilket inte förändrar kontorets bedömning
i ärendet.
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FOGDÖ 1:5 - uttagande av foyggsanktionsavgift
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår fö t- och miljönämnden besluta
1 Påföra
_______________ Iägare av fastigheten .Fogdö 1:5, solidariskt en byggsanktionsavgift om
14 619 kronor för att olovligt uppfört en komplementbyggnad samt tagit byggnaden i
bruk innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked och slutbesked.

Motivering
En anmälan om att en byggnad uppförts utan lov inkom till bygg- och miljökontoret
2015-05-25. Vid besiktning kunde kontoret konstatera att en byggnad (gäststuga) om cirka
20 kvadratmeter hade uppförts på fastigheten utan att lov sökts för åtgärden.

I och med att lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2
juli 2014 möjliggjordes en nybyggnation av komplementbyggnad om max 25 kvadratmeter
utan att lov behöver sökas för åtgärden. Dock krävs det en anmälan till byggnadsnämnden
och sökanden måste invänta startbesked innan åtgärd kan påbörjas.
En anmälan om nybyggnation av komplementbyggnad inkom i efterhand 2015-06-22, efter
att bygg- och miljökontoret varit i kontakt med fastighetsägaren, och startbesked i efterhand
har givits for åtgärden 2015-07-27,
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap planoch byggförordningem I aktuellt fall har åtgärd påbörjats utan startbesked och byggnad har
tagits i bruk utan att slutbesked meddelats.
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Utan lov uppförd komplementbyggnad har en area om 20 kvm vilket ger en sanktionsarea
om 20 - 15 = 5 kvm.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enli gt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2
a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked för en komplementbyggnad eller en annan liten
byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av
byggnadens sanktionsarea.
Detta ger en sanktions avgift om:
4 4 3 0 0 x 0 ,2 5 = 11 075 kronor
0,005 x 44 300 = 221,5
2 2 1 ,5 x 5 = 1107,5 kronor
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift för att påbörja
en åtgärd innan startbesked om:
11075+1107,5 = 12 182,5 kronor.
Enligt 9 kap 18 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked för en komplementbyggnad eller en annan liten
byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
byggnadens sanktionsarea.
Detta ger en sanktionsavgift om:
0,05 x 44 300 = 2215 kronor
0,001 x 44 300=44,3
44,3 x 5 = 221,5 kronor
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift för att påbörja
en åtgärd innan startbesked om:
2215+221,5 = 2 436,5 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften för åtgärden uppgår till 14 619 kronor.
Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900),
9 kap 6 och 18 §, plan- och byggforordningen (SFS 2011:338).
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Underlag till beslut
Tjansteskri velse 2015-12-16
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2015-08-03
Karta från besiktning utskriven 2015-06-04
Plan-, fasad-, och sektionsritning inkommen i ärende 2015-1949, 2015-06-22
Startbesked utfärdat i ärende 2015-1949, 2015-07-27
Karta utskriven 2015-01-04

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-05-25 fått kännedom
om att åtgärder på fastigheten Fogdö 1:5 kan ha vidtagits utan lov/startbesked/slutbesked.

Bygg- och miljökontoret kan: efter ett besök på fastigheten 2015-06-04 samt efter inkommen
skrivelse från fastighetsägaren konstatera att en komplementbyggnad om 20 kvadratmeter är
uppförd utan lov eller startbesked på fastigheten Fogdö 1:5. Byggnationen avslutades enligt
fastighetsägaren under 2015.

Bakgrund
Fastigheten Fogdö 1:5 är ianspråktagen och bebyggd med två huvudbyggnader och ett
flertal komplementbyggnader varav en komplementbyggnad avser den nu anmälda
åtgärden.

Fastighetens areal är 7 100 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger byggnation av en huvudbyggnad och två
stycken uthus. På en tomtplats som ar större än 4000 kvadratmeter får efter
byggnadsnämndens prövning ytterligare en huvudbyggnad uppföras. Uthusens totala
byggnadsarea får ej överstiga 40 kvadratmeter.
I och med att lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2
juli 2014 möjliggjordes en nybyggnation av komplementbyggnad om max 25 kvadratmeter
utan att lov behöver sökas for åtgärden, Dock kravs det en anmälan till byggnadsnämnden
och sökanden måste invänta startbesked innan åtgärd kan påbörjas.
En anmälan om. nybyggnation av komplementbyggnad inkom i efterhand 2015-06-22, efter
att bygg- och miljökontoret varit i kontakt med fastighetsägaren, och startbesked i efterhand
har givits för åtgärden 2015-07-27.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap, eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift. tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåthgen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en. fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga for
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 prisbasbelopp.
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Enligt 1 kap 7 § plan- och byggför ordningen 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 3 a § plan- och byggforordningen ska, om en byggs auktions avgi ft ska tas ut på
grund av att den avgifts skyldige har påböljat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftssltyldige när åtgärden påböij ad.es
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböij a en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillagg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 18 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbeslced
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,004 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
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4. for en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sarik.tionsa.rea.
Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- ocli bygglagen, ska
det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.

övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.

Åtgärden får inte påböijas 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 byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften lär uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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GRÖVSTA 8:35 - bygglov för nybyggnad av båthus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus inom fastigheten Grövsta 8:35.

Motivering
Enligt detaljplanen för aktuell fastighet (25-05) får tomtplats bebyggas med högst
120 kvadratmeter byggnadsarea. Befintlig byggnad på fastigheten uppgår idag till
60 kvadratmeter. Detta innebär att byggnadsarean, efter föreslagen åtgärd, skulle uppgå till
165 kvadratmeter, en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med 45 kvadratmeter
(37,5 %).

Bn praxis bland Sveriges kommuner, länsstyrelser och domstolar har utvecklats avseende
Överskådande av area som säger att gränsen för vad som kan godtas som en, liten avvikelse
går vid 10 % Överskridande. Även om någon absolut gräns inte går vid just 10 % är det
utifrån tidigare rättsfall beslutade av högre instanser uppenbart att ett överskridande med.
37,5 % eller 45 kvadratmeter inte kan ses som en liten avvikelse enligt: 9 kap 31 b § planoch bygglagen (PBL 2010:900).
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte eller vara en
liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL.

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 tullmakt i original skickas med.

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse dat 2015-10-27
Karta
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 205

Ärendet
Ansökan avser nybyggnation av båthus om 105 kvadratmeter på fastigheten Grövsta 8:35.

Bakgrund
Aktuell åtgärd har tidigare blivit prövad i ärende LOV 07-2535. Bygg- och miljöutskottet
beslutade den 29 februari 2008 § 77 att besluta om att medge en mindre avvikelse med stöd
av äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) från gällande detaljplan vad avser tillåten
byggnadsyta och bevilja bygglov för nybyggnad av båthus. Byggnationen påbörjades aldrig
och nyansökan inkom därför den 30 september 2015.

Bygg- och miljökontoret har granskat ärendet och ser att aktuell åtgärd, nybyggnad av
båthus om 105 kvadratmeter, överskrider tillåten byggrätt om 120 kvadratmeter med 45
kvadratmeter (37,5 %), Detta har kommunicerats med sökanden som har fått tillfälle att
revidera sin ansökan innan den 3 november 2015. Sökanden har meddelat att sökanden vill
fa ärendet prövat.
Aktuell detaljplan har även bestämmelsen att byggnad inte får överstiga 90 kvadratmeter,
dock får bygg- och miljökontoret efter prövning i särskilt fall medge undantag. Korsprickat
område får undantagsvis bebyggas med uthus.
I skrivelse i ärende 07-2535 anför sökanden att byggnaden behövs för den verksamhet som
sökanden bedriver (sjötransporter) och att det inte finns några möjligheter till skydd för båt
dar verksamheten bedrivs, i Vetterhaga.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen, är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte,

Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits. [2011:335]
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker frän 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 (1.970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. [2011:335]

Kommunicering efter arbetsutskott
Sökanden har getts 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

Utdrags bestyrkande
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HÅKNÄS S:1 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad
av bastu och installation av eldstad
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljobalken och. bygglov enligt 9
kap 31 § 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 bifalls yrkande.

Motivering
Den aktuella fastigheten är en samtal Ii gliet som tillhör tre stycken fastigheter (Håknäs 1:12,
Håknäs 1:46 och Håknäs 1:47). Fastighetsägarna till fastigheten Håknäs 1:46 står som
sökanden i den aktuella ansökan och skulle enligt uppgifter vara de som har tillträde till
bastun. De andra fastigheterna kan få tillträde, om de önskar, men bastun ska vara låst för
allmänheten.

Fastigheterna Håknäs 1:12, Håknäs 1:46 och Håknäs 1:47 ligger ovanför den väg som går
genom Håknäs och samfäll igheten ligger på andra sidan denna, väg, På fastigheten finns det
idag en brygga, men i övrigt är fastigheten obebyggd.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen i likhet med mark- och miljööverdom stol ens
dom M l 1232-13 meddelad 2014-05-22 att med beaktande av avståndet till bostadshusen,
samt att det strandskyddade området inte uppfattas som priva.fi serat, att den plats där
byggnaden ska uppföras inte omfattas av bostadshusens hemfridszon. Inte heller medför den
hrygga som finns inom det strandskyddade området att området är ianspråktaget.
Tillkomsten av byggnation på sökt plats skulle således tå en privatiserande inverkan på
platsen, vilket skulle ha en avhållande effekt på ett område som idag är tillgängligt för
allmänheten..
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En åtgärd inom strand skyddat område är förbjuden Inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område dä.r den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
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 öveiväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskydd sdispens bedöms därmed inte
föreligga för sökt åtgärd. Nu sökt nybyggnad av uthus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

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

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2016-01-14
Fotografier från besiktning 2015-12-18
Situationsplan inkommen 2015-10-12
Fasadritningar (3 stycken) inkom 2015-10-12
Yttrande från sökanden inkom 2015-11-20
Karta utskriven 2016-01 -14

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

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan. Fastighetens areal är 2753 m2.

Fastigheten är obebyggd men har en brygga tillhörande tre stycken fastigheter.
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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 finn
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Håknäs S:1 belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden, (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet ocb vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syltar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för alieman 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 for en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas 1 anspråk for 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.
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Enligt 7 kap 26 § miljöhalken får strandskyddsdispens 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 expioateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- bifall på ansökan enligt bifogad skrivelse

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdragsbeslyrkaiide

Håknäs $:1
M otivering:
Sökt placering måste anses iigga inom befintlig hemfridszon. Ett uppförande av sökt byggnad kan inte
anses medföra någon ytterligare faktisk avhåliande effekt på allmänhetens tiiiträ d e till
strandom rådet, Betr. Hemfridszonens om fattning, se. Speciell fastighetsrätt - M iljöbalken av
professorn r Rättsvetenskap Bertil Bengtsson under rubriken Gångtrafik. Sökt placering uppfattas
också som ianspråktaget och därm ed är den aliemansrättsliga tillgängligheten utsläckt och kan därför
inte anses strida m ot strandskyddets syfte. Strandskyddsdispens och bygglov kan därför beviljas.
Ingmar W alién (M ) och Roland Brodin (M)
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HÄVERÖ-KALLBODA 1:3 -föreläggande om rättelse avseende
ovårdad tomt,
Förslag till beslut
Arbetsutskott föreslår bygg- och miljönämnden besluta

I . Förelägga
ägare till fastigheten HäveröKallboda 1:3, att snarast, dock senast inom sex månader från delgivningen av detta
beslut, vidta rättelse genom att utföra följande åtgärder på fastigheten HäveröKaliboda 1:3:
a. Ta bort husvagn samt sopor och kläder markerade på bilaga 1,
b. Ta bort röd bi i redovisad på bilaga 1.
c. Ta bort röd traktor samt fyra stycken däck och metallskrot redovisade på bilaga 2,
d. Ta bort vit bil med registreringsnummer NRH 267 redovisad på bilaga 3.
e. Ta bort lastbil med flak samt bil markerad på bilaga 4.
t Ta bort röd skrotbil samt ljusblå bil redovisad på bilaga 5.
g. Ta bort plasttank och de två bilama (bland annat LZU 114) som är redovisade på
bilaga 6.
L Ta bort bil med registreringsnummer HWW 885 som är redovisad på bilaga 7.
2. Övrigt bråte (metallskrot, bilbatterier, presenningar, glaskross mm.) inom inringat område på
bilaga 8 skall tas bort.

3. Om föreläggandet inte följs
fastigheten Häverö-Kallboda 1:3, betala ett vite om 100 000 kronor.

ägare till

Motivering
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-11-03 konstaterades att det på
fastigheten Häverö-Kallboda 1:3 fmns ett flertal bilar, skräp, metallskenor samt en plasttank
och att fastigheten därför upplevs som ovårdad.

gare av fastigheten Häverö-Kallboda 1:3, har i skrivelse daterad
ts möjlighet att inkomma med en förklaring till den ovardade tomten samt
har informerats om eventuella påföljder.
Utdragsbestyrkande
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Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken får olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att de antal bilar, metallskrot, bråte, traktor och
däck med mera uppgår till en sådan mängd föremål att det ger ett ovårdat intryck och detta
medför en betydande olägenhet för omkringliggande fastigheter och förbipasserande gång-,
cykel-, och bi Jtrafikanter.
Med det ovansagda som grund, att tomten är i så pass ovårdat skick att det medför en
olägenhet för omgivningen, de förbipasserande och miljön, beslutar bygg- och
miljönämnden att förelägga ägaren enligt 11 kap 20 § PBL att åtgärda de punkter som finns
beskrivna under beslutsrubriken inom sex månader från det att fastighetsägaren blivit
delgiven beslutet.
Enligt 11 kap 37 ^plarwm ^yugkeeiföåM ördäggM ideM örena-s med vite,
Ett beslut om att
ägare till fastigheten HäveröKallboda 1:3, ska betala ett vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägaren tidigare bar fatt ett föreläggande
med. stöd av miljöbalken hån bygg- och miljönämndens arbetsutskott (au § 198) vad gäller
borttagnlng av 22 stycken bilar, två traktorer och en lastbil.
Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag för beslut
Tjänsteskovelse 2016-01-18
Kartor utskrivna 2016-01 -18
Fotografer från besiktning 2015-11-03
Arbetsutskottets protokoll 2014-1.2-11 § 198

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har vid besiktning utförd 2015-11-03 tillsammans med miljö- och
häl soskyddsmspektör fatt kännedom om att tomten tillhörande fastigheten Häverö- Kallboda
1:3 är ovårdad och att det på fastigheten finns ett ärende registrerat där utförda åtgärder
granskats mot miljöbalkens bestämmelser.
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1 det ärendet är ett beslut om föreläggande fattat av bygg- och miljönämndens arbetsutskott
(au § 198) med stöd av 15 kap 5a och 30§§ och 26 kap 9,14 och 26 §§ samt med hänvisning
till 2 kap 2-3 §§ miljöbalken.

Bakgrund
Fastigheten Häverö-Kallboda 1:3 är ianspråktagen och bebyggd med en. huvudbyggnad och
ekonomibyggnader.

Fastighetens areal är 1,3 ha,
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Klagomål avseende skrotbilar och läckande oljecisterner inkom till bygg- och
miljönämnden i maj 2 0 1 3 .1juni 2014 delgavs fastighetsägaren ett föreläggande om åtgärder
for att förhindra markfororening samt bortforshng av avfall från fastigheten. Vid inspektion
i november 2014 kunde kontoret konstatera att föreläggandet inte uppfyllts.
Ett föreläggande förenat med vite (au § 198) riktades mot fastighetsägaren 2014-12-11 om
att snarast, dock senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft, forsla bort fordon
enligt den lista som fanns i beslutet. Fastighetsägaren har i det ärendet getts tillfälle att yttra
sig över inkomna klagomål vilket han har avstått från att göra.
Ärendet drivs parallellt med aktuellt ärende. Aktuellt ärende utgår från bestämmelserna i
plan- och bygglagen,
Ägare till fastigheten Häverö-Kallboda 1.:3,
^ar i
skrivelse daterad 2015-12-08 beretfs möjlighet i aktuellt ärende att inkomma med en
förklaring till utförd åtgärd. Även vid detta tillfälle har fastighetsägaren avstått från att
inkomma med ett yttrande.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken for olycksfall begränsas och betydande olägenheter for omgivningen och för trafiken
inte uppkommer,

1 11 kapitlet 5 § PBL anges bl.a. att en tillsynsmyndighet (i detta fall byggnadsnämnden) ska
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta
kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna
lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUforordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
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Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fasti gliet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från Överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen far 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
Öm 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 fastighetsregi strets
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 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 avskrivs ärendet från nämndens vidare handläggning.
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Liesta 3:12 ~miljösanktionsavgift avseende enskild avloppsanläggning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter 3 kap 1 § 1 punkten att

Avgift
Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har del getts 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
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Liesta 3:12 har gjort sig skyldig
till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det krävs tillstånd för
inrättande av enskild avloppsanläggning för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten.
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att
knät tat avlopp s anordningen utan att söka
tillstånd. Därmed ska en miljösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.
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Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Underlag til! beslut
Utförd besiktning på fastigheten Liesta 3:1.2, 2014-10-22
Tjänsteskri velse daterad 2015-10-29 med tillägg 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll 201.5-11-19 § 197
Svar på kommunicering daterat 2015-12-14

Ärendet
Till bygg- och miljönämnden inkom 2014-07-22 en ansökan om att på fastigheten Liesta
3:12 anlägga en enskild avloppsanläggning för omhändertagande av BDT(bad, disk och
tvätt)- och WC-vatten från fastigheten. Vid utförd besiktning på fastigheten 2014-10-22
framgick det att den avloppsanläggning som ansökan avser redan var anlagd, innan utfärdat
tillstånd från Bygg- och miljönämnden.

Tillämplig lagstiftning
Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.

Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningsplikt!g enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stod av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges till
fälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen ar att utan
tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.
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Kommun icering
Kommumcering enligt förvaltningslagen har skett.
i
skrivelse daterad 2015-12-14 framfört synpunkter avseende förslag till beslut. Framförda
synpunkter ändrar inte bygg- och miljökontorets bedömning i ärendet.
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Liesta 3:17 - miljösanktionsavgift avseende enskild avlopps
anläggning
Försias till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter 3 kap 1§ och punkten 3.1.1 i bilagan till samma förordning att

kall betala miljösanlrtionsavgiftpå 5000
kronor.

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

Motivering
Bygg- oeh miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Liesta 3:17 har gjort sig skyldig
till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet oeh hälso
skydd 13 § och Miljöbalken (SFS 3998:808) 9 kap 7 §, eftersom det krävs tillstånd för
inrättande av enskild avloppsanläggning för vattentoalett, bad-, disk- och tvättvatten. Byggoch miljönämnden, gör bedömningen att
H H H H h a r inrättat avloppsanordningen utan att söka tillstånd. Därmed ska en miljösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.
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Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Lagstiftning
Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara för
bjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.

Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stod av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktion savgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges till
fälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att utan
tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

Underlag till beslut
Tjansteskrivelse daterad 2015-02-05 med tillägg 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-19 § 198
Svar på kommunicering daterad 2015-12-14

Ärendet
Till bygg- och miljönämnden inkom 2014-07-22 en ansökan om att anordna en enskild
avloppsanläggning för omhändertagande av BDT(bad, disk och tvätt)- och WC-vatten från
fastigheten Liesta 3:17. Vid utförd besiktning på fastigheten 2014-10-22 framgick det att
den anläggning som ansökan avser redan var anlagd, innan utfärdat tillstånd från bygg- och
miljönämnden.
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Kommumcerlng

\har i yttrande daterat 2015-12-14 framfört synpunkter avseende arbets
utskottets förslag tid beslut. Framförda synpunkter bedöms inte ändra bygg- och miljö
kontorets bedömning i ärendet
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.
2.
3.

Namnsättning på bro inom hamnprojektet.
Norrvreta 2:24 - platsbesök planeras till våren.
Kommunicering med sökande efter arbetsutskott,

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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