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Dnr 2015-3292 samt 2015-90

Abrahamsby 2:147 - bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad (tillbyggnad)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
L avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Abrahamsby 2:147.

Motivering
En anmälan om att en byggnad uppförts utan lov inkom till bygg- och miljökontoret
2014-07-28. Efter kontakt med fastighetsägaren kan kontoret konstatera att en
komplementbyggnad uppförts utan lov.
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komp lem entbyggnad inkom till bygg- och
miljökontoret 2015-11-05. Enligt gällande detaljplan far fastigheten bebyggas med 80 kvm
uppdelat på en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Komplementbyggnader får ha
en byggnadshöjd på max 2,5 m.

Det så kallade ”Våthuset” är enligt uppgift från fastighetsägaren byggt 2008, det så kallade
”Härbret” är en renovering av en befintlig byggnad som enligt fastighetsägaren har funnits
på fastigheten sedan 1960 talet. Dock skriver fastighetsägaren att den befintliga byggnaden
revs och en ny med samma storlek uppfördes. Detta är enligt plan- och bygglagen inte en
renovering, utan en nybyggnation.
Byggnaderna är även sammanbyggda, vilket innebär att det idag är en byggnad. Detta
innebär, även om ”Härbret” är uppfört för över 10 år sedan, att hela byggnaden ska prövas
i sin helhet. Tplan- och bygglagens 9 kap 30 § framgår att bygglov ska ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan om det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer
med detaljplan, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag samt att åtgärden inte strider mot detaljplanen.
Den aktuella byggnaden har inte prövats tidigare mot detaljplanen och bestämmelserna i
plan- och bygglagen.
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Den aktuella komplementbyggnaden har en byggnadshöjd om cirka 4 meter vilket inte kan
ses som cn liten avvikelse mot gällande detaljplan. Den aktuella byggnaden är också
placerad på prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas samt placerad
närmre fastighetsgräns än 4,5 meter.
Avvikelserna kan inte sammantaget eller enskilt ses som en liten avvikelse enligt plan- och
bygglagen. I MÖD dom meddelad 2016-04-28 (Mål nr P9282-15) har mark- och
miljöövcrdomstolen kommit fram till att ett Överskridande av antal våningar samt ett
Överskridande av byggnadshöjden med cirka 1,3 meter inte kan ses som en liten avvikelse.
Frågan om vad som avses med uttrycket liten avvikelse har även behandlats i förarbetena
till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714). Där nämns som exempel på mindre avvikelse placering
av cn byggnad någon meter in på s.k, punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna
byggnadshöjd som påkallats av byggnadsteknislca skäl eller andra skäl samt överskridande
av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås.
I den aktuella domen finner mark- och miljööverdomstolen att orsaken till att byggnadens
höjd har överskridit den grans som gäller enligt detaljplanen visserligen har en grund i
byggnadstekniska skäl men att avvikelsen är alltför stor för att kunna betecknas som en
mindre avvikelse. I det aktuella ärendet överskrids byggnadshöjden med cirka 1,5 meter, i
likhet med domen från MÖD gör bygg- och miljökontoret bedömningen att avvikelsen inte
kan ses som en liten avvikelse.

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

Underlag till beslut
Situationsplan inkommen 2015-11-05
Planritning inkommen 2015-11-05
Fasadritning inkommen 2015-11 -05
Skrivelse från fastighetsägaren inkom 2015-11-05
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-02-16

Ärendet
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad.
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Bakgrund
Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med 80 kvm uppdelat på en
huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Komplementbyggnadcr far ha en
byggnadshöjd på max 2,5 m. Komplementbyggnad ska även placeras 4,5 meter från
fastighetsgräns.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende att
komplementbyggnadens höjd inte far överstiga 2,5 meter.

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

Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.'
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.
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Dnr 2016-1217

Delfinen 11 - uttagande av byggsanktionsavgift för olaga ändrad
användning av kontor till café
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
. påföra
byggherre för fastigheten
Delfinen 11 , en byggsanktionsavgift om 13 440 kronor för påbörjande av åtgärder utan
startbeslced och ianspråktagande utan slutbesked.

2. byggsanktionsavgiften om 13 440 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsankdonsavgilt tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.

En anmälan om att en ändrad användning utförts utan lov inkom till bygg- och miljökontoret
2016-04-19. Anmälaren menade att del av övervåning som tidigare var kontor gjorts om till
servering samt bostadsändamål. Efter kontakt med verksamheten kan bygg- och miljökontoret
konstatera att det inte är frågan om någon bygglovspliktig ändrad användning, då bygglov
sökts för caféverksamhet (inklusive kontor) dock innebär serveringen ändrat personantal och
att väsentliga ändringar i brandskyddet utförts utan att startbesked utfärdats samt att lokalen
tagits i bruk utan att slutbesked utfärdats.
Ingen bor i lokalen, det är därmed inte fråga om ändrad användning till bostadsändamål.
Anmälan om ändring i brandskydd inkom i efterhand 2017-01-19 och startbesked och
slutbesked utfärdades 2017-02-02.
Berörd servering har en area om 11 kvm vilket ger en sanktionsarea om 1 1 - 1 5 = 0 kvm.
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Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften lör att trots
förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om
ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har
gett ett startbesked enligt punkt 5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025
prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som
väsentligt påverkar brandskyddet.
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift 11 200 kronor
för att göra ändringar som påverkar brandskyddet utan startbesked om.
0,25 x 44 800 - 11 200 kronor.
Enligt 9 kap 24 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en
sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 §
första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
5. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
0,05 x 44 800 = 2 240 kronor.
S anktions avgi ften för att ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan ändring som väsentligt
påverkar brandskyddet är 2 240 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 13 440 kronor.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 13 och 24 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Relationsritning inkommen 2017-01-19
Karta
Tjänsteskri velse 2017-02-16
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-04-19 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan startbesked och slutbesked inom fastigheten
Delfinen 11.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten konstaterat att del av
övervåningen används som servering. Efter samtal med byggherren har en anmälan i
efterhand inkommit till bygg- och miljökontoret.

Bakgrund
Fastigheten Delfinen är ianspråktagen och bebyggd med en industribyggnad varav
caféverksamhet med tidsbegränsat bygglov avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger industriändamål.

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 uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller lämnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen far en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sattas
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.
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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 fatt en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga for samma Överträdelse är de solidariskt ansvariga for
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggforordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap.
plan- och bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta
kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggforordningen avses med sanktionsarea i deima 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. cn markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggforordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut
på grund av att den avgiftsskyldige har påböljat en åtgärd imian bygg- och miljönämnden
har gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av
detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja cn sådan åtgärd i fråga om
ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har
gett ett startbesked
1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av cn eldstad,
3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation,
4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av cn anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,
5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
Utdrag sb c styrkande
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6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42
§ första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i
ett område som utgör en värdefull miljö.
Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads- eller markarea är
byggs anktionsa vgi ften
1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning
för ventilation,
2. 0,05 prisbasbclopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsöijning eller avlopp,
3. 0,25 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
4. 1 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt be varande värde
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42
§ första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett
område som utgör en värdefull miljö.
Enligt 9 kap 24 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter cn
sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 §
första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1.0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
3. 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation,
4. 0,01 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,
5. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
6. 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0002 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap, 16 § eller 42
§ första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
7. 0,05 prisbasbeLopp med ett tillägg av 0,0002 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i
ett område som utgör en värdefull miljö.
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Om åtgärden i första stycket 3 -7 inte berör en byggnads- eller markarea, är
byggsanktionsavgiften
1.0.01 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en röklcanal eller anordning
för ventilation,
2. 0,01 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,
3. 0,05 prisbasbclopp för cn sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
4. 0,2 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42
§ första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
5. 0,05 prisbasbelopp för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett
område som utgör cn värdefull miljö.
Om endast en del av ett byggnadsverk tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen, ska det som anges i första stycket om byggnads- eller markarea i stället avse
den area som tas i brak.

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 far 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 en byggsanktionsavgift bar 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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del av MaJstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. bevilja förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2;9,

Villkor
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger
en god helhetsverkan.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet.
- Bygglov far sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Bygg- och miljökontorets villkor angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas.

Motivering
Sökanden har tidigare ansökt om förhandsbesked för fyra och tre stycken enbostadshus.
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2015-12-03 avslog ansökan om tre stycken
enbostadshus med motiveringen att det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området
och att då sökt förhandsbesked bedömdes vara en ny sammanhållen bebyggelse. Med
hänsyn till omfattningen bedömde utskottet att det finns ett behov av planmässig reglering
av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor.

Den fråga som i första hand aktualiseras i aktuell ansökan är således om det råder stor
efterfrågan på området för bebyggande och, för det fall sådant bebyggelsetryck finns, om
byggnadsverket ändå kan prövas som en ansökan om förhandsbesked utan föregående
detalj planeläggning.
Av förarbetena till 4 kap, 2 § PBL framgår att flera faktorer kan ha betydelse vid
avgörande av frågan om bebyggel setryckets styrka.
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Större tätorters närområden, s.k. randzoner, ar ett exempel där behov av
detaljplanelaggning så gott som alltid föreligger oavsett byggnadsföretagets omfattning.
Behovet att hushålla med mark, anpassa fysiska förhållanden och prioritera mellan
motstående markanvändningsintressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligast
sker genom detaljplanelaggning. Med större tätorter avses i förarbetet orter av sådan
storlek att det i allmänhet finns en tydlig förväntan på förändringar och efterfrågan på den
obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta. Inom områden med existerande
eller förväntat bebyggelsetryck blir kravet på detaljplan avhängig av vilka förhållanden
som råder på platsen.
Intill den sökta platsen har avstycknmg av åtta stycken fastigheter skett genom att fyra
stycken fastigheten styckats av 2011 da förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
beviljades 2011. Övriga fyra fastigheter styckades av 2009. Avståndet till övrig bebyggelse
är cirka 500 meter. Det finns en väg fram till aktuella fastigheter och bygg- och
miljökontoret gör bedömningen att anordnande av vatten och avlopp kan fa en
tillfred ställande lösning.
Ansökan tillstyrks då sökt förhandsbesked inte är att betrakta som ny sammanhållen
bebyggelse utan en mindre komplettering som inte behöver planläggas enligt 4 kap planoch bygglagen då behov av att anlägga nya vägar och gemensamt avlopp saknas. Sökt
förhandsbesked lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en naturlig
komplettering av bebyggelseområdet. Sökt lokalisering bedöms inte heller försvåra en
eventuell framtida planläggning.
Nu sökt förhandsbesked anses förenligt med kraven på byggnaders placering enligt 2 kap
och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid
lokaliseringen av bebyggelse.
Nu sökt förhandsbesked bedöms vara förenli gt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.

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 Malstaby 2:9 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).
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- Avloppsanläggningen ska placeras i enlighet med det av sökande inlämnade förslaget
daterat 2016-12-19. - Infiltrationsbädden bör förstärkas samt Överdimensioneras.
- Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med kraven från
renhållningsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricksvattcntäkt bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets
råd om enskild dricksvattenförsöijning följas.

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

Underlag till beslut
Situationsplan inkommen 2016-12-20
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-01-17

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.

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

Sökt plats är obebyggd.
Tomtplatsen omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun.

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

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
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Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt sleyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter
planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 § och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap.
1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som
inte har prövats i områdesbestämmelser.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Malstaby 13:1, Malstaby 13:7,
Malstaby 14:1, Malstaby 2:14, Malstaby 2:15, Malstaby 2:16, Malstaby 2:17, Malstaby
2:4, Malstaby 2:5, Malstaby 2:7, Malstaby 2:8, Malstaby 2:9, Malstaby 3:3, MalstaLundby 1:11, Malsta-Lundby 1:12, Malsta- Lundby 1:5 och VällingsÖ 1:10 är berörda av
sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Malstaby 2:15 och Malstaby 2:4 har enligt yttranden inga
erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Malstaby 13:1, Malstaby 13:7, Malstaby 14:1, Malstaby 2:14,
Malstaby 2:16, Malstaby 2:17, Malstaby 2:5, Malstaby 2:7, Malstaby 2:8, Malstaby 2:9,
Malstaby 3:3, Malsta-Lundby 1:11, Malsta-Lundby 1:12, Malsta-Lundby 1:5 och
VällingsÖ 1:10 har inte kommit in med några yttranden.
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Marum 7:26 - strandskyddsdispens och bygglov i efterhand för
nybyggnad av fem (5) komplementbyggnader samt
strandskyddsdispens för brygga
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. Medge undantag med stöd av 7 kap 18b och IS c §§ miljöbalken från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken for byggnader markerade med nummer 3,6,7,11,12 och 13 på
situationsplan inkommen 2016-12-15 med hänvisning till dispensskäl nummer 1 då
området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse for
strandskyddets syften,
2. Medge undantag med stöd av 7 kap 18b och 18 c §§ miljöbalken från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken för brygga med hänvisning till dispensskäl nummer 3 då
dispensen behövs for en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området.
3. Strandskydds dispensen avser endast den yta komplementbyggnadema och bryggan
upptar på marken och i vattnet.
4. Bevilja bygglov for byggnad markerad med nummer 12 och 13 på situationsplan
inkommen 2016-12-15 samt att fastställa kontrollplanen,
5. Uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
6. Tekniskt samråd och en kontroll ansvarig inte erfordras samt
7. Åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställandeskydd behövs enligt lagen om
fårdi gs tällandeskydd.

Villkor
- Bryggan far användas för förtöjning av båtar och ska hållas fri från utemöbler och annat
som kan ha en avhållande effekt på allmänhetens nyttjande av anslutande mark- och
vattenområde. Bryggan ska vara allemansrätts ligt tillgänglig.
- Arbete i vatten får inte utföras under perioden 1 mars till 31 augusti.
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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
Särskilda skäl tor att medge strandskyddsdispens för byggnad nummer 3,6,7,11, 12 och 13
bedöms föreligga med hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse,
vilket innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan ar utsläckt.

Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens för brygga bedöms föreligga med hänvisning
till att dispensen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,

Bygg- och miljönämndens bedömning

Bakprnntl
Anmälan om olaga uppförda byggnader samt brygga inkom till Bygg- och miljökontoret
2016-08-16.
Vid besiktning och efter kontroll mot arkiv kan bygg- och miljökontoret konstatera att
många av byggnaderna är uppförda utan lov, dock är de äldre än 10 år och är därför
preskriberade enligt plan- och bygglagen. Byggnaderna som är preskriberade erfordrar
dock en strandskyddsdispens då dc är uppförda efter 1975 då de generella
strandskyddsbestämmelsema trädde i kraft.
En ansökan om lov och dispens i efterhand för dc aktuella byggnaderna har därför
inkommit till bygg- och miljökontoret 2017-01-05. Vid besiktning kunde kontoret
konstatera att många av komplcmcntbyggnadema är uppförda i direkt anslutning till
huvudbyggnaden på fastigheten. Huvudbyggnaden på fastigheten är uppförd under början
av 1900-talet,
Komplementbvggn ad 3.6.7.11 och 12
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens för byggnad nummer 3,6,7,11 och 12 bedöms
föreligga med hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket
innebär att allmänhetens mojligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt,
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Strandskyddsdisp ens bedöms kunna medges för uppförande av fem stycken
komplementbyggnader på fastigheten då dessa tillsammans med befintliga byggnader bildar en
väl sammanhållen enhet. Sölet byggnation medför inte en utvidgning av det privata området då
tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader.
Från huvudbyggnaden sluttar sedan fastigheten ned mot strandlinjen.
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 tänkta komplementbyggnader förändrar
inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
Strandskyddsdispensen avser endast den yta kompiementbyggnadema upptar på marken.
Brygga och komplementhvggnad markerad med nummer t3
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga
för byggnad markerad med nummer 13 på situationsplanen.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den avhåller
allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker sig
ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av en komplementbyggnad på
den aktuella platsen på bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten.
Strandskyddet ar ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandslcyddet i
normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten att
besluta om undantag från strandslcyddet ska tillämpas med stor restriktivi tet (prop.
2008/09:119, sid, 53). inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa
kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftsfivct och för växt- och
djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Tillkomst av en brygga på sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket skulle ha en
avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten.
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Bygglov för komplementbyggnad markerad med nummer 12 och 13
Nu sökt bygglov for komplementbyggnad markerad med nummer 12 bedöms vara förenligt
med bestämmelserna i 9 kap 31 a § plan- och bygglagen.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga
för sökt komplementbyggnad med nummer 13. Ansökan bedöms dänned inte vara förenlig
med de allmänna intr essen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.

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

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden for överprövning,
tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft
innan några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen kontakta
Länsstyrelsen, eller att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av
fastighetsbeteckningen, cirka en månad efter att detta beslut togs.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påböijas.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påböljats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
vann laga kraft.
Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböijade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
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
Situationsplan inkommen 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning brygga inkom 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning byggnad nummer 11 och 12 inkom 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning byggnad nummer 11 och 12 inkom 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning byggnad nummer 13 inkom 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning byggnad nummer 6 inkom 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning byggnad nummer 7 inkom 2016-12-15
Plan-, fasad-, och sektionsritning byggnad nummer 3 inkom 2016-12-15
Skrivelse från fastighetsägaren inkom 2017-01-18
Karta
Tjänsteskri velse 2017-02-16

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för två (2) stycken komplementbyggnader.
Ansökan avser strandskyddsdispens för sex (6) stycken komplementbyggnader.
Ansökan avser strandskyddsdispens för brygga.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och 12 stycken
komplementbyggnadcr.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Bygg- och
miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Marum 7:26 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fasti gheten Marum 7:26 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrätts! ig 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 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 de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det ar förenligt med
strandskyddets syften.
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För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1,2 ocli 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 exploaterings företag och andra ingrepp i miljön,
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
Enligt 9 kap 31 a § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller
att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten
tillbyggnad,
2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5
c, och
3. 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, 9 -1 1 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§
i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- bifall på strand skydds dispens och bygglov i efterhand.

Ordförande Margareta Lundgren (S), Lennart Svenberg (S) och Gunnar Kjelldahl (C)
instämmer i yrkandet.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet om
bifall på strån dskydd sdispens och bygglov i efterhand.

Exp till
Sakägare
Post och Inrikes tidningar
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Norrvreta 2:24 - föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken
angående olaga nybyggnad av brygga
Förslag till beslut
Arbets ut skotteHoreslåiföYgg- och miljönämnden besluta att
1. förelägga
till fastigheten Norrvreta 2:24, att snarast, dock senast
inom 6 månader från delgivningen av detta beslut, riva och bortforsla uppförd brygga,
samt
____________
2. om föreläggandet inte följs
ägare till fastigheten Norrvreta 2:24, betala
ett vite om 50 000 kronor.

Reservation
higmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut till förmän för eget yrkande.

Motivering
Bygg- och miljönämnden har via inkommen anmälan 2013-09-19 fått kännedom om att en
brygga kan ha uppförts/an lagts utan tillstånd inom fastigheten Norrvreta 2:24.

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014-05-07 konstaterades att en brygga
har uppförts/anlagts inom fastigheten Norrvreta 2:24.
Ägaren av fastigheten Norrvreta 2:24 har i skrivelse daterad 2013-10-28 getts möjlighet att
inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
Utförd brygga bedöms kräva strandskydds dispens enligt 7 kap 15 § miljöbalken.
pgare av fastigheten Norrvreta 2:24 sökte 2011 -09-15 strandsky ddsdispens for
nybyggnad av brygga. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att
förutsättningar för dispens inte fanns, och upphävde bygg- och miljönämndens beslut.
Länsstyrelsens beslut överklagades inte.
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| ägare av fastigheten Norrvreta 2:24, föreläggs med stöd av 26 kap 9 §
miljöbal ken att senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut riva och bortforsla
uppförd brygga då erforderlig dispens från strandskyddet inte kan beviljas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Norrvreta 2:24, ska betala ett vite om
50 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
bryggan är uppförd utan erforderlig dispens samt
föregående
brevkommuniceiing ännu inte vidtagit rättelse.
lägare av fastigheten Norrvreta 2:24 har inte inkommit med någon skrivelse i
ärendet.

Lagrum
26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Underlag till beslut
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-09-24 med tillägg 2017-01-31
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 175
Svar på kommunicermg 2015-11-20 samt 2016-08-31
Avtals servitut brygga
Kommunens flygfoton år 2009 respektive 2013

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2013-09-19 fått kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten Norrvreta 2:24.

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014-05-07 konstaterades att en brygga
har upp iörts/anlagts inom fastigheten Norrvreta 2:24.

Bakgrund
Fastigheten Norrvreta 2:24 ingår i område som saknar detaljplan.
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Fastighetens areal är 8900 m1.
Fastigheten är obebyggd.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 2:24 belägen inom
rik sintres seområde för det rörliga friluftslivet och riksintresse område för samlade kulturoch naturvärden.
Nu utförd åtgärd avser en brygga.
lägare av fastigheten Norrvreta 2:24 har i skrivelse daterad 2013-10-28 getts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder.
ägare till fastigheten Norrvreta 2:24, har inte inkommit med någon skrivelse i
ärendet.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag Ifån nybyggnads förbudet
bedömdes inte föreligga för utförd åtgärd varför dispens inte kunde beviljas för åtgärden i
enlighet med länsstyrelsens beslut daterat 2012-12-13.
|ägare av fastigheten Norrvreta 2:24 inkom 2013-02-21 med ansökan om
strandskydds dispens för tillbyggnad av brygga. Ansökan gällde tillbyggnad av samma
brygga som länsstyrelsen upphävde i beslut daterat 2012-12-13. Bygg- och miljönämnden
beviljade först st randsky ddsdispensen, ärendet gick vidare till länsstyrelsen som
konstaterade att den befintliga bryggan inte var lagligt uppförd och da
strandskyddsdispensen inte kunde beviljas upphävde och återförvisade länsstyrelsen beslutet
för ny handläggning av bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
avslog då ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga,

Tillämplig lagstiftning
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för al leman srättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
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Inom ett strandskyddsområde 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 for djur- eller växtarter.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse,
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.

Övriga upplysningar
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken. Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet
förlorat sin betydelse ska bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av
nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 17 § miljöbalken.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.
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Kommunicering
Fastighetsägaren inkom 2015-11-20 samt 2016-08-31 via ombud med yttrande över
bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut och har an gett att felaktig
fastighetsinformation beträffande fastighctsbeteckning, areal och bebyggelse
förekommer i bygg- och miljöutskottets förslag till beslut.

Man anför vidare att befintlig brygga funnits på platsen i vart fall under sex decennier
och att den därmed inte är dispenspliktig, samt att erforderligt underhåll har vidtagits då
det varit nödvändigt, att sådant underhåll inte heller är dispenspliktigt samt att bryggan
aldrig raserat.
Fastighetsägaren framför även i sitt yttrande att båtplats på fastlandet varit en
förutsättning för en tidigare avstyckning av två tomter på ön Ramsan samt att just den
aktuella bryggan var avgörande för att avstyckningen kunde genomföras,
Bygg- och miljökontoret vill med anledning av inkommet yttrande tillägga följande:
Anledningen till de felaktiga uppgifterna om fastigheten där den nu aktuella bryggan är
belägen är att fastigheten har genomgått en fastighetsreglering (FRM-akt 0188-14/86)
under pågående handläggning. Enligt ett utdrag ur fastighetsregistret 2016-02-03 har
fastigheten Norrvreta 2:24 en areal om 49 776 kvm. Fastigheten är bebyggd med en
huvudbyggnad och flertalet komplementbyggnader/ekonomibyggnader. De felaktiga
uppgifterna kring fastighetens storlek och bebyggelse har dock inte relevans för
sakfrågan i ärendet, nämligen om uppförd brygga är olovlig.
Beträffande bryggans ålder och legalitet konstaterar bygg- och miljökontoret att en
brygga kan vara legal antingen för att strandskyddsdispens beviljats för densamma eller
för att bryggan uppförts innan det att strandskyddslagstiftningen instiftades. Den
aktuella bryggan har inte beviljats strandskyddsdispens. Av kommunens
flygfotografering över aktuell plats år 2009 jämfört med år 2013 framgår att den nu
aktuella bryggan har tillkommit efter år 2009.
Vidare framgår av fastighetsregistret att fastigheten Norrvreta 2:24 belastas av flera
servitut avseende brygga/båtplats. Samtliga är avtal sservitut och är således inte
upprättade genom en Iantmäteriförrättning eller varit en förutsättning för en sådan. De
två, av sökanden, uppgivna fastigheterna på ön Ramsan (Norrvreta 2:42 och 2:43) har
vardera ett avtalsservitut inskrivet 2014-12-04 omnämnt ”brygga, utsikt m. m.” som
belastar Norrvreta 2:24. Av förrättningsprotokollet (FRM-akt 0188-12/127) daterat
2012-05-02 framgår att det i avstyckningen har yrkats på servitut för vattentäkt,
avloppsanläggning och gångväg för styckningslottema. Det anges även att rättighet till
båtplats kan ordnas utanför förrättningen.
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Det aktuella avtalsservitutet för bl.a. brygga ger Norrvreta 2:42 och 2:43 rätt att uppfora
brygga/trädäck inom ett område nämnt A på en till servitutet bilagd karta. Av kartan
framgår att servitutsområdet är beläget på ön Ramsan rakt norr om Norrvreta 2:42 och
2:43 och har således ingen koppling till den nu aktuella bryggan på fastigheten
Norrvreta 2:24.
Bygg- och miljökontoret kan vidare konstatera att även om det finns ett avtalsservitut på
den nu aktuella bryggan för de avstyckade fastigheterna på Ramsan eller andra
fastigheter som inte är inskrivet i fastighetsregistret, så innebär det inte att skäl för
beviljande av strandskyddsdispens för uppförande av en brygga eller tillbyggnad av en
befintlig brygga föreligger. Länsstyrelsen har prövat och upphävt bygg- och
miljönämndens beslut att bevilja dels nybyggnad av brygga och dels tillbyggnad av
brygga på den nu aktuella platsen,
I ett tillägg till yttrande 2016-08-31 bifogade fastighetsägaren via sitt ombud drönarbild
från juni 2016 och odaterade kartutskrifter över den aktuella viken. I yttrandet
argumenteras kring bryggans omfattning, och att denna bl.a. på flygfoton från
anmälaren skiljer sig markant i storlek från dess verkliga storlek, samt att drönarbilden
och historiska kartor från lantmäteriet redovisar bryggans korrekta proportioner.
Vidare anförs i yttrandet bl.a. att det råder osämja emellan fastighetsägaren och
anmälaren och att detta är omständigheter som måste beaktas vid en avvägning av
inkomna uppgifter.
Bygg- och miljökontoret tillägger med anledning av fastighetsägarens tillägg till
yttrande följande:
Huruvida t.ex. den aktuella bryggan och intilliggande brygga i öster, i en av anmälaren
ingiven inlaga, inte redovisar bryggornas korrekta proportioner är inte en omständighet
som har legat till grund för bygg- och miljökontorets förslag till beslut. Frågan i ärendet
är att en åtgärd som krävt strandskyddsdispens har utförts utan erforderlig dispens, samt
att det bedömts att sådan dispens inte kan ges i efterhand.
Drönarbilden och lantmäteriets historiska kartor ti Ilför inga motstridiga uppgifter om
den aktuella bryggans faktiska läge och proportioner jämfört med bifogad
kartsammanställning redovisande förhållandena 2009 respektive 2013.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) med instämmande av Lennart Svenberg (S) och Gunnar Kjelldahl
(C) yrkar
- förelägga om rivning och bortforsling av brygga

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- att inte förelägga om rivning och bortforsling av brygga utan istället bevilja
strandskyddsdispens i efterhand för befintlig brygga, enligt bifogad skrivelse.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet om
föreläggande.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Norrvreta 2:24
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) yrkar att strandskyddsdispens beviljas i efterhand
fö r befintlig brygga.
Ä rendet handlar i grunden om osämja mellan grannar. Sakförhållanden är a tt om rådet är
ianspråktaget och saknar därmed betydelse for det rörliga friluftslivet,
Miljöskyddshandläggare från N orrtälje kommun har under ed i Norrtälje Tingsrätt 2016-07-07 vittn a t
om a tt varken växt- eller d jurliv skadas av fastighetsägarens brygga.
Därför kan strandskyddsdispens beviljas i efterhand. A tt tvinga fastighetsägaren att riva bryggan kan
inte anses rim ligt

Enligt nu utvecklad praxis är det m öjligt a tt i detta fall göra en intresseavvägning.
Enligt regeringsformen, Europakonventionen samt europadom stolens och inhemsk praxis måste
varje äganderättsinskränkning vara p ro p o rtio n e rlig -m e d andra ord få re n begränsning i
äganderätten aldrig gå längre än vad som är nödvändigt fö r a tt tillgodose e tt angeläget allm änt
intresse och konsekvenserna fö r enskilda måste vara rimliga.
Ingmar W allén (M)

Roland Brodin (M)
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Nysättra 5:2 - föreläggande om rättelse avseende olaga utförda
markarbeten samt tillbyggnad
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
påföra
ägare
till fastigheten Nysättra 5:2, en byggs anktions avgift om 25 312 kronor.
2, förelägga
och |
ägare till fastigheten Nysättra 5:2, att snarast, dock senast inom sex (6) månader från att
detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse så att tillbyggnad och markarbeten följer det
beviljade bygglovet i BoM 2016-0859,
3. on^oreläggandet inte följs ska
och |
till fastigheten Nysättra 5:2, betala ett vite om 15 000 kronor
vardera.

Motivering
Bygg- och miljökontoret mottog 2014-06-18 en anmälan om olaga utförda markarbeten
samt olaga uppförd tillbyggnad.

|ägare av fastigheten Nysättra 5:2, har i skrivelse daterad
2014-06-23 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Yttrande från fastighetsägaren inkom 2014-07-23.
Bygglov för del av altan beviljades 2016-04-20 samt att del av altan är borttagen enligt
redovisade fotografier 2016-10-27.
Utförda åtgärder bedöms vara bygglovs- och marklovspliktiga åtgärder enligt 9 kap 2 §
och 9 kap 11 § plan- och bygglagen,
Volymökning genom tillskapande av utrymme under altanen räknas som en lovpliktig
tillbyggnad (i RÅ 2009 re f 67, mål nr 2027-05, 7070-06, 609-08, har det konstaterats att
altaner som ligger 1,8-3 m ovan mark är lovpliktiga tillbyggnader).
De utan lov utförda åtgärderna stämmer inte med beviljat bygglov 2016-04-20 (BoM 20160859), rättelse ska därför vidtas så att åtgärderna stämmer överens med beviljat bygglov.
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Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en bygg sanktionsa vgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse 1 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordmngen.
Berörd tillbyggnad (altan) har en area om 28 kvm vilket ger en sanktionsarea om 28 —15 =
13 kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggforordmngen är byggs auktions avgiften for att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,5 x 44 800 = 22 400 kronor
0,005 x 44 800 kronor = 224
224 x 13 —2 912 kronor
Den totala byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en tillbyggnad (altan) innan
startbesked utfärdats uppgår till 25 312 kronor.
Återställande av markåtgärder och altan så att åtgärderna följer beviljat bygglov BoM
2016-0859 bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda
ägare av fastigheten
lysättra 5:2, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom sex
(6) månader från att detta beslut vinner laga kraft vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig
tid för att utföra rättelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
om att
ägare
till fastigheten Nysättra 5:2, ska betala ett vite om 15 000 kronor vardera om föreläggandet
inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägarna har fått
möjlighet att utföra åtgärder sedan 2016-05-09.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 7 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
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Underlag till beslut
Situationsplan från ärende BoM 2016-0859 inkommen 2016-03-22
Plan- och sektionsritning från ärende BoM 2016-0859 inkommen 2016-03-22
Fasadritning från ärende BoM 2016-0859 inkommen 2016-03-22
Fotografi från fastighetsägaren inkom 201640-27
Skrivelse från fastighetsägaren 2016-10-31
Karta
Tjänste skrivelse 2017-02-17

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014-07-23 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Nysättra 5:2.

Bygg- och miljökontoret härvid ett besök inora fastigheten Nysättra 5:2 2014-08-21 samt
2015-12-04 konstaterat att en altan samt markåtgärder utförts utan att startbesked utfärdats.

Bakgrund
Fastigheten Nysättra 5.2 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader varav tillbyggnad på huvudbyggnaden (altan) avser den nu
anmälda åtgärden.

Fastigheten omfattas av detaljplan 21-31 som reglerar bland annat att huvudbyggnad om
max 120 kvadratmeter får uppföras samt komplementbyggnader om max 40 kvadratmeter.
Huvudbyggnaden får inte ha en högre byggnadshöjd än 3,5 meter samt att avståndet till
fastighetsgräns ska vara 6 meter.
Ägare till fastigheten
i skrivelse daterad 2014-06-23
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. Rättelse enligt plan- oeh bygglagen är inte att söka bygglov i efterhand.

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 taktäcknings material eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet far 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 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 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
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3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap.
plan- och bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta
kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningsplikti g åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja cn sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

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.

/
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Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastigbetsregistrets
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 lätt vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande
av anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska cn 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.
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Detta gäller dock inte om bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter
att beslut har fattats.
Om rättelse sker, det 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.
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Oxhalsö 2:39 - föreläggande om rivning av förfallen
komplementbyggnad (lada)
Förslag tfll beslut
Arbets utsjcottetföreslärbyK^-ochmiljönänindenbesluta
1. Förelägga
ägare till fastigheten,
snarast,
dock senast inom sex (6) månader från att detta beslut vinner laga kraft, riva den
förfallna komplementbyggnaden (ladan) inom fastigheten Oxhalsö 2:39 som redovisas
på, till ärendet hörande fotografier samt karta, bilaga 3 och 5. samt

2. Om föreläggandet inte följs ska
fastigheten Oxhalsö 2:39, betala ett vite om 25 000 kronor.

ägare till

Motivering
Vid cn av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-09-22 konstaterades att ladan är
förfallen och utgör en risk för olycksfall då delar av taket och väggar har rasat in.

|ägare av fastigheten Oxhalsö 2:39, föreläggs med stöd av 11 kap
21 § plan- och bygglagen att senast inom sex (6) månader från delgivningen av detta beslut
riva komplcmcntbyggnaden, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra åtgärden.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Oxhalsö
2:39, ska betala ett vite om 25 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att
förena med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående brevkommunicering ännu
inte vidtagit åtgärder för att rusta upp eller riva komplementbyggnaden.

Lagrum
8 kap 14 §> 11 kap 21,27, 28 och 37 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
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Underlag Ull beslut
Anmälan inkom 2015-08-21
Fastighetsägarens yttrande inkom 2016-09-06
Fotografier från bygg- och miljökontorets besiktning 2016-09-22
Fotografier inkomna 2017-01-04 och 2017-02-02
Karta
Tjänstcskrivclsc 2017-02-20

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-08-21 fatt kännedom
om att det inom fastigheten Oxhalsö 2:39 finns en forfallen lada som rasat ihop.

Bakgrund
Fastigheten är bebyggd med en komplementbyggnad (lada) vilken avser den nu anmälda
åtgärden.

Fastighetens areal är 12 640 kvm.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
ägare av fastigheten Oxhalsö 2:39, har i skrivelse daterad
2016-08-16 beretts möjlighet att redogöra for avsikten med byggnaden och eventuella
planerade åtgärder for dess användning. Fastighetsägaren har i skrivelsen informerats om
eventuella påföljder.
| ägare av fastigheten Oxhalsö 2:39, har 2016-09-06 inkommit
med ett yttrande att fastighetsägaren har för avsikt att under hösten renovera
komplementbyggnaden för att sätta byggnaden i stånd igen. Bygg- och miljökontoret
informerade då fastighetsägaren att meddela påbörjande och avslutande av eventuella
åtgärder/rivning samt att ärendet går vidare med förläggande om rivning med vite om
åtgärderna inte utförts vid årsskiftet.
Anmälande i ärendet har den 2017-01-04 samt 2017-02-02 inkommit med fotografier som
styrker att fastighetsägarens planerade underhållsåtgärder inte utförts. Fastighetsägaren har
ännu inte meddelat påböljande av eventuella åtgärder,
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant
skick att den alltid fyller sitt ändamål.

Enligt 11 kap 21 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom
viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande) om ett byggnadsverk är förfallet eller
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid.
Enligt 11 kap 27 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden besluta att, om ett
föreläggande enligt 11 kap 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, åtgärden ska genomföras
på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Enligt 11 kap 28 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden besluta om genomförande
enligt 11 kap 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.
Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.
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 far inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
milj ödomstol,

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. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.

/
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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.
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Singö-Tranvik 2:14 - föreläggande om rättelse avseende olaga
uppförd byggnation som avviker från beviljat bygglov
Förslag till beslut
Arb et sutskotteM oreslåj^^m ^icIm T iihönäiT indeiD jiesIuta^^^^^^^^^^
förelägga
fastigheten Singö-Tranvik 2:14, att snarast, dock senast inom 6 månader från att detta
beslut vinner laga kraft, vidta rättelse genom att åtgärda den utförda byggnationen på
fastigheten så att byggnaden följer beviljat bygglov 2014-01-23 (BoM 2013-2323), samt
2. om föreläggandet inte följs ska
Bergsten, ägare till fastigheten Singö-Tranvik 2:14, betala ett vite om jo uuu kronor
vardera.

Motivering
En anmälan om att byggnation på fastigheten Singö-Tranvik 2:14 inte följer beviljat
bygglov och beviljad dispens i ärende BoM 2013-2323 inkom till bygg- och miljökontoret
2016-09-02. Efter kontakt med fastighetsägaren har kontoret mottagit information från
fastighetsägaren att byggnadens mått inte exakt stämmer överens med beviljat bygglovoch dispens. Vid möte 2016-10-20 informerade kontoret fastighetsägaren om att
förändringarna är så små så att fastighetsägaren kan inkomma med en relationsritning i
ärende BoM 2013-2323. Någon relationsritning har inte inkommit i ärendet varför det då
blir aktuellt med ett föreläggande att återställa byggnaden så att den följer beviljat bygglov.

De redovisade ritningarna vid besöket 2016-10-20 kan ej användas som relation sritningar
då de redovisar större förändringar (fönster och trappavsats) än vad som bygg- och
miljökontoret bedömer kan tas som en relationsritning, Bygg- och miljökontoret
informerade vid besöket att en ny ritning utan nya fönster och trappavsats skulle skickas in
i ärende BoM 2013-2323 och stämplas som relationsritning.
Kontoret informerade även fastighetsägaren om att det är möjligt att söka ett nytt lov för de
större förändringarna, men att kontoret då kommer att föreslå ett avslag.

Utdragsbe styrkande
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Återställande av byggnaden så att den följer beviljat bygglov i BoM 2013-2323 bedöms
utgöra rättelse av det olovligt utförda då lov och dispens för det aktuella utförandet saknas.
ägare av fastigheten SingöTranvik 2:14, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom sex
(6) månader från att detta beslut vinner laga kraft, vilket bedöms vara skälig tid för att
utföra åtgärderna.

Enligt 11 kap 3 7 ^ p la t^ o d ^ v g g la g e rf ö a ^ o r e lä g ^ a n d e fö ö re n a ^ n e ^ it^ ^ ^
om att
fastigheten Smgö-Tranyik 2:14, ska betala ett vite om 35 000 kronor vardera om
föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då trots föregående
brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Underlag till beslut
Fotografier (3 stycken) inkom 2016-10-20
Plan, sektion och situationsplan från ärende BoM 2013-2323
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-02-17

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-09-02 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Singö-Tranvik 2:14.

Bygg- och miljökontoret har efter ett besök av fastighetsägaren 2016-10-20 konstaterat att
den aktuella byggnationen inte följer beviljat bygglov.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Utdrcigsbe styrkande
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Fastigheten är bebyggd med två bostadshus, komplementbyggnad och brygga samt
påbörjande av sökt båthus.
Fastighetens landareal är 7477 m2 och vattenareal är 831 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-Tranvik 2:14 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan ar fastigheten Singö-Tranvik 2:14 inom
riksintresseområde kulturmiljöer, Backbyn (se kap 6.4.2, kartbilaga 6.1).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
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 galler 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 stod av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseförcläggandc).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer an
tio år från överträdelsen.

Utdragsbestyrkande

'S .

.D' \

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(4)

Datum

2017-03-09

Dnr 2016-2638

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. 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.
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Skeppsmyra 3:53 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for förhandsbesked for
nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Skeppsmyra 3:53.
2. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Skeppsmyra 3:53.

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

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-04-13 inom fastigheten
Skeppsmyra 3:53 framkom att sökt plats består av obebyggd skogsmark som idag är
allemansrättsligt tillgängligt.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som ar 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 baTa betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda fritidshuset ska placeras beror mark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Fritidshuset 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 dar allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.

Utdragsbestyrkande
C

NORRTÄL]E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(5)

Datum

2017-03-09

Dnr 2016-892

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 bevarandcintrcssct får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen och bedöms därmed inte heller
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 3 1 § plan- och bygglagen.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Karta och flygfoto
Tjänsteslcrivelse 2016-06-29 med tillägg 2017-02-01
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-01 § 114

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Skeppsmyra 3:53.

Utdragsbeslyrkandc
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader men sökt tomtplats är obebyggd.
Fastighetens areal är 2,21 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 Skeppsmyra 3:53 belägen inom
riksintresseområde lör samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Skeppsmyra 3:53 belägen inom
regionalt intresse för friluftsliv (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 allemansrätts] i g 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 far 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,

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

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

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

Exp till

/

Utdragsbestyrkande

Skeppsmyra 3:53
[ngmar Wallén (M ) och Roland Brodin (M) yrkar bifall till ansökan.
M otivering:
M ed hänvisning till dispensskäl nr 1. Sökt placering strider inte m ot strandskyddets syfte Sökt
placeringen ligger inom samlad bebyggelse. Framför sökt placering ligger dessutom två byggnader
vars hemfridszon avskiljer sökt placering från stranden.
Detta gör det m öjligt att göra en intresseavvägning enligt nu utvecklad praxis.
Enligt regeringsformen, Europakonventionen samt Europadomstolens och inhemsk praxis måste
varje äganderättsinskränkning vara p ro p o rtio n e rlig -m e d andra ord få re n begränsning i
äganderätten aldrig gå längre än vad som är nödvändigt fö r att tillgodose e tt angelägen allm änt
intresse och konsekvenserna fö r den enskilda måste vara rimliga.
Ingmar W allén (M)

Roland Brodin (M)
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Större Pan 7 - rivningslov för rivning av komplementbyggnad
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att
1. bevilja rivningslov för rivning av komplementbyggnad
2. bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
3. fastställa kontrollplanen,
4. uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
5. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte krävs.

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
Fastigheten Större Pan 7 ingår i ett område som omfattas av detaljplan (01 -05 A).
Fastigheten är även belägen inom ett område för riksintresse för kulturmiljövård.
Den aktuella byggnaden är gulklassad och benämns som; ”byggnad av positiv betydelse”,
vilket är den lägre graden av skydd i Norrtälje stads bevarande program.

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplanen och bedöms inte ha ett sådant
värde att rivning av byggnaden minskar områdets kulturvärden. Åtgärden bedöms inte
heller innebära någon skada på riksintresset för Norrtälje stad.
Nu sökt rivningslov för komplementbyggnad bedöms utgöra en sådan åtgärd som avses i 9
kap 34 § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 34 § plan- och bygglagen.
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Underlag till beslut
Foto
Kartutdrag
Tjänsteskrivelse 2017-01-20

Ärendet
Ansökan avser rivningslov för rivning av komplementbyggnad.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan (nr: 01-05A).

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för kulturmiljövård.
Bygg- och miljökontoret gjorde 2016-11-28 en besiktning av fastigheten samt aktuell
komplementbyggnad. Byggnaden bedöms att vara i dåligt skick då den under lång tid
saknat signifikant underhåll. Se bilaga 1, foto.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 34 § ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnads eller
byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga varde.
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Svartnö 5:5 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjad
tillbyggnad av enbostadshus innan beslut om startbesked
utfärdats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
f påföra________________________
|ägare till fastigheten Svartnö 5:5, en byggsanktionsavgift om 22 150
kronor för påböljandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut
om startbesked,
2. byggsanktionsavgiften om 22 150 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
En anmälan om tillbyggnad av enbostadshus inkom till bygg- och miljökontoret 2016-08-22.
Tillbyggnaden redovisar en påbyggnad på del av befintligt enbostadshus om 12,6 kvadratmeter.
2016-09-15 inkommer det en anmälan till bygg- och miljökontoret med information om att
tillbyggnaden redan har påbörjats. Vid besiktning av kontoret 2016-09-22 kunde kontoret
konstatera att åtgärden var påbörjad och att varken lov eller startbesked var utfärdat för aktuell
åtgärd.

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 plan- och
byggtörordmngen.
Berörd tillbyggnad har en area om 12 kvm vilket ger en sanktionsarea om 12 - 15

0 kvm.

Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbötja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktions area.

Utdragsbe styrkande
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År 2016 är prisbasbcloppct 44 300 kronor vilket ger en byggsanktion savgift om:
44 3 0 0 x 0 ,5 = 22 150 kronor.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 7 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2016-09-27
Fasadritning från anmälan som inkom 2016-08-22 (Dnr 2016-2495)
Fasadritning från bygglov beviljat 2013-09-30 (Dnr 2013-1182)
Fotografi från besiktning 2016-09-22
Karta
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-10 § 144

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-09-15 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov/startbesked inom fastigheten Svartnö 5:5.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Svartnö 5:5 tillsammans med
fastighetsägaren 2016-09-22 konstaterat att åtgärderna påbörjats innan startbesked utfärdats
Fastighetsägaren anförde på plats vid besiktningen att det var på grund av att byggledaren
och han hade varit på semester och att instruktionerna om att invänta startbesked inte hade
nått de som byggde tillbyggnaden.

Bakgrund
Fastigheten Svartnö 5:5 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och uthus
varav tillbyggnad på huvudbyggnad avser den nu anmälda åtgärden.

Fastighetens areal är 2 027 m2.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartnö 5:5 belägen inom riksintresscområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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Området omfattas av höga naturvärden och är utpekat som ett lokalt intresse vad gäller
kulturmiljön.
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.

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 cn särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stod av 16 kap. 12 §.

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grand 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 kurmat 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 fatt en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
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Enligt 9 kap 1 § plan- och byggforordningen ska en byggsanktionsavgilt 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 pris basbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggforordningen 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 byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat 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 avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggforordningen är byggsanktion sav giften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. for ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handel sbyggnad eller en byggnad för kulturcllcr idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 pris
basbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har dclgetts 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.
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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 byggsanktionsavgifl. Avgillen
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 får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige där
efter 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.

Kommunicering efter au
Sökanden inkom 2017-01-24 med fotografier som redovisar att det inte är något golv i den
aktuella tillbyggnaden och därmed inte är en tillbyggnad. Fastighetsägaren har även varit på
besök och önskar att förändring mot beviljat lov ska tas som en relationsritning och menar att
det inte är en tillbyggnad som är utförd.

En tillbyggnad enligt plan- och bygglagen 1 kap 4 § är en ändring av en byggnad som innebär
en ökning av byggnadens volym. Den aktuella delen bedöms innebära en volymökning mot det
beviljade lovet. Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2016
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna samt till Kommunfullmäktige lämna Årsredovisning, daterad 2016-12-31, för
bygg- och miljönämndens verksamhet 2016.
2. uppdra till bygg- och miljökontoret att genomföra initiativet Bygglov- och Va-bussen
även sommaren 2017.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
De mål som gäller för bygg- och miljönämndens samlade verksamhet har till stor del
uppfyllts för 2016, Viktiga områden under året har bl.a. varit fortsatt arbete med
effektivisering genom digitalisering, mobilt arbetssätt, direkt fccdback från våra kunder
och självklart leverans av beslut. Ärendeingången, och utflödet av beslut, har under
perioden varit fortsatt hög. Fokus ligger på kontroll över ärende- och informationsflöde
samt hög effektivitet och kvalitet.

Under sommaren genomfördes pilotprojektet, "Bygglov och VA-bussen" där kontoret
under juli månad träffade invånare på plats i olika delar av kommunen, Norrtälje, Älmsta,
Gräddö, Grisslchamn och Furusund. Pilotprojektet blev mycket lyckat och bygg- och
miljönämnden föreslås fatta beslut om att genomföra "Bygglov och VA-bussen" även
under sommaren 2017.
Nettoresultatet för 2016 blev en positiv avvikelse på 9 787 tkr jämfört med budget.
Intäkterna landade på 10 718 tkr samtidigt som kostnaderna blev 931 tkr högre än
budgeterat. Bygg- och miljönämnden vidtog åtgärder efter delår 2, bl. a. beslut om att
föreslå Kommunfullmäktige att återbetala bygglovavgifter motsvarande 2 493 tkr i en del
ärenden där avgiften blivit för hög. Då återbetalningen kommer att ske först under 2017
har motsvarande summa överförts till 2017. Kostnadstäckningsgraden för 2016 blev 88 %
(målet var att den skulle hamna på max 85 %).
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Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämndens verksamhet följas upp vid
årets slut.
Samberedning

Samberedning inte aktuellt för en årsredovisning.
Beskrivning av ärendet

I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämndens verksamhet följas upp vid
årets slut. Nämndernas verksamhet och verksamhetens resultat och ekonomi för år 2016
ska redovisas. Både uppföljning av verksamhet, mål och ekonomi ska göras i det centrala
ekonomisystemet Rodret. Uppföljningen görs enligt en gemensam mall för
årsredovisningen. Den gemensamma mallen i Rodret innehåller obligatoriska ekonomiska
tabeller som ska användas. Innehållet i tabellerna hämtas från de ekonomiska rapporterna i
Rodret.
Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget samt bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2016.
Lagkrav

Är inte tillämplig.
Ekonomiska konsekvenser

Nettoresultatet för bygg- och miljönämnden 2016 blev en positiv avvikelse på 9 787 tkr
jäm fört med budget. Intäkterna landade på 10 718 tkr samtidigt som kostnaderna blev 931
tkr högre än budgeterat. Bygg- och miljönämnden vidtog åtgärder efter delår 2, bl. a. beslut
om att föreslå Kommunfullmäktige att återbetala bygglovavgifter motsvarande 2 493 tkr i
en del ärenden där avgiften blivit för hög. Då återbetalningen kommer att ske först under
2017 har motsvarande summa överförts till 2017. Kostnadstäcknings grad en för 2016 blev
88 % (målet var att den skulle hamna på max 85 %).
Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämplig.
Tidplaner

Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning den 11 april och
kommunfullmäktige den 2 maj. Nämndsbehandlad årsredovisning skickas till
strategistaben@norrtalie.se senast den 28 mars.

Utdragsbe styrkand e

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-03-09

au§ 33

Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1. Va-bussen sommaren 2017

Bygglovchef Anna Keskitalo informerar om
2. Kommande ärende i Silca

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