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Dnr 2015-1596

Alsvik 3:388 - föreläggande om rättelse samt uttagande av
byggsanktionsavgift för olaga uppförd förrådsbyggnad
Förslag tril beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Påföra |
ägare till byggnaden och fastigheten Alsvik 3:388, en byggsanktionsavgift om 11 648
kronor,
2. Förelägga|
ägare till byggnaden oeh fastigheten Alsvik 3:388, att snarast, doek senast inom
6 månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse genom att riva den utan
lov uppförda komplementbyggnaden.
3. Om föreläggandet inte följs ska
ägare till byggnaden och fastigheten Alsvik 3:388, betala ett
vite om 22 000 kronor vardera.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-09-22 konstaterades att en
komplementbyggnad om cirka 17 kvadratmeter har uppförts inom fastigheten Alsvik 3:388
utan att bygglov beviljats eller startbesked utfärdats.

Ägare av fastigheten Alsvik 3:388, har i skrivelse daterad 2015-06-09 beretts möjlighet att
inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har inibmierats om eventuella påföljder.
Fastighetsägaren har meddelat att intentionen är att riva den aktuella byggnaden och att
fastighetsägaren som är bosatt i London inte har möjlighet att göra detta innan sommaren
2017.
Utförd komplcmcntbyggnad bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § planoch bygglagen.
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 byggförordningen.
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Berörd komplement byggnad har en area om 17 kvm vilket ger en sanktionsarea om 17 1 5 - 2 lcvm.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggforordningen är byggs anktionsavgiften for att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked för cn komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp
med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0 ,2 5 x 4 4 800 = 11 200 kronor
0,005 x 44 800= 224
224 x 2 = 448 kronor
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 11 648 kronor.
Rivning av byggnaden bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då bygglov i
efterhand för åtgärden inte kan beviljas då detaljplanen enbart tillåter ett uthus.
agare av
fastigheten Alsvik 3 :388, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast
inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft vidta rättelse, vilket bedöms vara
skälig tid för att utföra rivning av en komplementbyggnad.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Alsvik 3:388, ska betala ett vite om 22 000 kronor vardera om
föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägarna
trots föregående brevkommimicermg ännu inte har vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 6 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2016-09-22
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-02-28
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-05-28 fått kännedom
om att åtgärd avseende nybyggnation av komplementbyggnad kan ha vidtagits utan lov
inom fastigheten Alsvik 3:388.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Alsvik 3:388 2016-09-22
konstaterat att en byggnad om cirka 17 kvadratmeter är uppförd utan att lov eller
startbesked utfärdats.

Bakgrund
Fastigheten Alsvik 3:388 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och två
komplcmcntbyggnadcr varav en av komplementbyggnaderna avser den nu anmälda
åtgärden.

Fastighetens areal är 2 512 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan 24-34 som bland annat medger att endast en
huvudbyggnad samt högst ett uthus uppföras med en sammanlagd yta av högst 120
kvadratmeter.
A.gare till fastigheten Alsvik 3:388,|
har i skrivelse daterad 2015-06-09 beretts möjlighet att inkomma
med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att bygg- och miljönämnden
ska påföra fastighetsägaren cn byggsanktionssavgift om åtgärden inte har rättats innan
ärendet tas upp till behandling vid bygg- och miljönämndens sammanträde.
Fastighetsägaren har informerats om att en byggnad under 15 kvadratmeter kan uppföras
utan bygglov i enlighet med 9 kap 4 § plan- och bygglagen. Vidare har kontoret informerat
om att fastighetsägaren har möjlighet att skicka in en anmälan om cn byggnad om max 25
kvadratmeter i efterhand. Fastighetsägaren har dock meddelat ett flertal gånger att en
tillbyggnad på denna byggnad ska rivas och att byggnadens byggnadsarea då underskrider
15 kvadratmeter vilket gör att bygg- och miljökontoret kan avskriva ärendet. Inga åtgärder
har dock vidtagits 2017-02-28. Ett föreläggande ska därför riktas mot fastighetsägaren som
tidigare har meddelat att han har möjlighet att vidta rättelse under sommaren 2017.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov for
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 for eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal for
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
h ar meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från Överträdelsen,
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap, 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 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 cn omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
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Enligt 11 kap 57 § ska en 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 avgiflsskyldiga 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 far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller Öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller cn byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

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

Utd ragsbc styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 34

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

6(6)

2017-04-06

Dar 2015-1596

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 fatt vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande
av anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbclopp 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.

Ut dragsbest yrka nde
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Barnens ö 1:1 - föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken
avseende olaga anläggande av fekaliebassänger
Förslag till beslut

Arbetsutskotte^reslå^ve^^dm niliönäm ndcr^csluta
1. förelägga
till fastigheten Barnens Ö 1:1
(Lingslätö 2:1), att snarast, dock senast inom sex (6) månader frän dclgivningen av detta
beslut, riva och bortforsla de utar^ispen^m pförd^fökaliebassängerna^am t
2. om föreläggandet inte följs
ägare till
fastigheten Barnens Ö 1:1 (Lingslätö 2:1), betala ett vite om 65 000 kronor.

Protokollsanteckning
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) vill till protokollet anteckna följande:
Bygg- och miljönämndens beslut 2012-06-14 måste anses vara det enda rimliga beslutet.
Fekaliebassänger kan knappas anses ha en hemfndszon varför länsstyrelsens beslut blir
ytterst märkligt. Den allemansrättsliga tillgängligheten kan inte anses påverkas av
bassängema. Hade det varit fråga om att fekaliebassänger är en olämplig form av
efterbehandling av WC-vatten hade frågan kommit i ett helt annat läge. Nu är det endast
placering som är problemet enligt länsstyrelsen.

Då fastighetsägaren åtagit sig att flytta bassängerna går vi inte emot förslaget till beslut
men kan konstatera att istället för att Barnens Ö far lägga sina resurser på sin värdefulla
verksamhet ska man lägga resurser på att förändra placeringen av fekaliebassängema.

Motivering
Strandskyddsdispens för anläggande av fekaliebassänger beviljades 2012-06-14 av byggoch miljönämnden i Norrtälje kommun. Länsstyrelsen upphävde beslutet 2013-01-28. Ny
ansökan om dispens inkom till Norrtälje kommun 2013-09-27. Bygg- och miljönämndens
arbetsutskott avslog ansökan 2014-02-06 § 23. Beslutet överklagades av sökanden till
länsstyrelsen som 2015-02-27 avslog överklagandet. Beslutet har vunnit laga kraft.

2014-02-10 mottog bygg- och miljökontoret en anmälan om att bassängema fanns på
platsen. Kontoret kunde vid en besiktning 2014-11-26 konstatera att åtgärden var utförd
utan att någon dispens för åtgärden beviljats.
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Ägaren av fastigheten har \ skrivelse daterad 2017-02-23 meddelat att bassängerna ska tas
bort till hösten, Kontoret har informerat om att ett föreläggande kommer att riktas mot
fastighetsägaren med tid för återställande.
Utförd åtgärd bedöms kräva strandskydds dispens enligt 7 kap 15 § miljöbalken.
agare av fastigheten Barnens Ö 1:1 (LingslätÖ 2:1), föreläggs med
stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att senast inom sex. (6) månader från delgivningen av detta
beslut riva och bortforsla de utan dispens uppförda fekaliebassängema.
Enligt 26 kap 1 4 ^ m liö b a te r^ ^ fö re lä g g a n d e ^ fö re n a ^ ia e d vite.
Ett beslut om att
agare till fastigheten Barnens Ö
1:1 (LingslätÖ 2:1), ska betala ett vite om 65 000 kronor om föreläggandet inte följs
bedöms skäligt att förena med föreläggandet.

Lagrum
26 kap 9 & 14 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Undertag till beslut
Situationsplan inkommen 2013-09-27 i ärende BoM 2013-1937
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-02-28

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2014-02-10 fått kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten LingslätÖ 2:1 (idag Barnens Ö 1:1).

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten LingslätÖ 2:1, 2014-11-26
konstaterat att fastighetsägaren har anlagt fekaliebassänger utan att strandskyddsdispens
har beviljats.

Bakgrund
Fastigheten Barnens 0 1:1 (LingslätÖ 2:1) ingår i område som saknar detaljplan.

Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.

UtdragsbesLyrkande
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Barnens ö 1:1 belägen inom
riksintresse för kulturmiljövården, riksintresse för friluftslivet och riksintresse för samlade
kultur- och naturvärden.
Nu utförd åtgärd avser felkaliebassänger.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet
bedömdes inte föreligga för utförd åtgärd varför dispens inte kunde beviljas för åtgärden i
enlighet med bygg- och miljönämndens beslut daterat 2014-02-06 § 23.

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 allemansrätts]ig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten.

Inom ett strand skyddsområde 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- 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.
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Övriga upplysningar
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbaiken. 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 §§ miljöbaiken och blir det inte åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan
av nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 17 § miljöbaiken.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26
kap 9-11 §§ miljöbaiken och blir det inte åtlytt får Bygg- och miljönämnden besluta att
rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbaiken.
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Blidö 1:752 - föreläggande om rättelse avseende plank som inte
följer beviljat bygglov (BoM 2014-0344)
Förslag till beslut
Arb e tsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
Förelägga
ägare
fastigheten Blidö 1:752, att snarast, dock senast inom sex (6) månader från att detta
beslut vinner laga kraft, vidta rättelse så att uppfort plank följer beviljat bygglov i
ärende BoM 2014-0344 samt
2. Om föreläggandet
ska
ägare till fastigheten Blidö 1:752, betala ett vite om 10 000 kronor vardera.

Jäv
Ingmar Wallén (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Motivering
En anmälan om att uppfort plank inte följer beviljat bygglov i ärende BoM 2014-0344
inkom 2014-08-13 tillbygg- och miljökontoret. Bygg- och miljökontoret mottog 20164)522 information frän ny fastighetsägare att planket ska rivas, men att fastighetsägaren
hemställer att få tillstånd till att behålla planket under sommaren och hösten 2016. Enligt
fastighetsägarnas uppgifter skulle planket vara rivet senast december 2016.

Vid besiktning av kontoret 2017-01-16 kunde kontoret konstatera att planket fortfarande
inte följer beviljat bygglov. Fastighetsägaren informerade vid besiktningen om att
entreprenör är kontaktad och att åtgärder ska vidtas inom kort. Bygg- och miljökontoret har
inte mottagit någon information om att åtgärder är vidtagna 2017-02-28.
Återställande så att planket följer beviljat bygglov i BoM 2014-0344 bedöms utgöra
rättelse av det olovligt utförda.
ägare av fastigheten Blidö
1:752, 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 rättelse.
Utdragsb estyrkande
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Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite,
att
ägare
fastigheten Bl idö 1:752, ska betala ett vite om 10 000 kronor vardera om föreläggandet inte
följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då ägarna 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
Situationsplan från BoM 2014-344
Fasadritning från BoM 2014-0344
Inmätning från 2014-10-09
Yttrande från fastighetsägare inkom 2016-05-25
Karta
Tjänsteskri velse 2017-02-28

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014-08-13 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Blidö 1:752.

Bakgrund
Fastigheten Blidö 1:752 är ianspråktagen och bebyggd med bostadshus varav plank avser
den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten omfattas av detaljplan 24-57 som har bestämmelsen prickad mark, mark som
inte får bebyggas.

S

I fastigheten Blidö 1:752,
har i skrivelse daterad 2014-08-15 beretts möjlighet att inkomma med en
g till utförd åtgärd.

Ägare till fastigheten Blidö 1:752,
inkom med en skrivelse 2016-05-25.

Utdragsb estyrkande
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov for:
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 for ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts for eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal for
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16kap. 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
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3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § ska en bvggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när Överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk
som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgittsskyldiga 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 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.

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 fasti ghetsregistrets
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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Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse ocb den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift for överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen far uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Detta gäller dock inte om Bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter
att beslut har fattats.
Om rättelse sker, det 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.

Dagens sammanträde
Ingmar Wallén (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Ellan 1:30 -föreläggande om rättelse avseende ovårdad tomt
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår b; - och miljönämnden besluta
1. förelägga
ägare till fastigheten Ellan 1:30,
att snarast, doclc senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta
rättelse genom att ta bort en båt, metallskrot, skyltar m.m. markerade på bilaga 1-6, se
punkter nedan,
a) Båt redovisat på bilaga 2.
b) Hög med skyltar redovisat på bilaga 3.
c) Metall skrot redovisat på bilaga 6 och 9.
samt,
ägare till
2 om föreläggandet inte följs ska
fastigheten Ellan 1:30, betala ett vite om 25 000 (tjugofemtusen) kronor.

Motivering
Vid cn av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-02-24 konstaterades att
fastigheten Ellan 1:30 delvis är belamrad med diverse metallskrot, skyltar och en gammal
båt som legat på samma plats sedan klagomålet inkom till Bygg- och miljönämnden 201412-17. Båten har rostat och föremålen ar placerade på en begränsad yta varför bygg- och
miljökontoret bedömer att delar av fastigheten inte bedöms vara i vårdat skick.

ägare av fastigheten Ellan 1:30, har i skrivelse
daterad 2017-01-20 beretts möjlighet att inkomma med cn förklaring till utförd åtgärd samt
har informerats om eventuella påföljder.
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att båten, metallskrotet, skyltarna ger ett
ovårdat intryck och att detta medför en betydande olägenhet för omkringliggande
fastigheter och förbipasserande gång-, cykel-, och biltrafikan ter.
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ägare av fastigheten Ellan 1:30, föreläggs med
senast inom 6 månader från att detta beslut
vinner laga kraft åtgärda de p u n k te r som finns beskrivna under beslutsrubriken, vilket
bedöms vara skälig tid för att städa upp fastigheten.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Ellan
1:30, ska betala ett vite om 25 000 (tjugofemtusen) kronor om föreläggandet inte följs
bedöms skäligt att förena med föreläggandet.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Fotografier från Bygg- och miljökontorets besiktning 2017-02-24
Anmälan samt fotografier ankom 2014-12-17
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-03-17

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014-12-17 fått kännedom
om att fastigheten Ellan 1:30 anses vara i ovårdat skick samt att byggnader kan ha uppförts
utan lov och strandskyddsdispens.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Ellan 1:30 den 2017-02-24
konstaterat att delar av fastigheten är ovårdad.

Bakgrund
Fastigheten Ellan 1:30 är ianspråktagen och bebyggd med två komplementbyggnader.

Fastighetens areal är 2532 kvm.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och omfattas i sin helhet av strandskydd
och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Ellan 1:30 belägen inom
influensområde för riksintresse (Rotens skjutfalt) samt riks intre sse område för samlade
natur- och kulturvärden.
Ägare till fastigheten Ellan 1:30,
har
daterad 2017-01-20 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt
har informerats om att bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en
byggnads avgift, om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid byggoch miljönämndens sammanträde.

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

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen far om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelse före läggande).
Bygg- och miljönämnden far inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.

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.
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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Fasterna-Råby 2:13 - uttagande av byggsanktionsavgift för
påbörjande av byggnation av två fritidshus innan startbesked
utfärdats
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår b1 i- och miljönämnden besluta
1. påföral

gare till
fastigheten Fasterna-Råby 2:13, en byggsanktionsavgift om 38 752 kronor (hälften av
77 504 kronor) för påböljandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat
ett beslut om startbesked.
2. bygg sanktion savgi ften om 38 752 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
Vid utstakning 2016-11 -09 kunde kontoret konstatera att åtgärder (gjutning av platta)
påböijats utan att startbesked utfärdats avseende två stycken fritidshus. Startbesked
utfärdades i efterhand 2016-12-01.

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 byggförordningen.
Den totala byggsanktionsavgiften enligt bygg- och miljökontorets beräkningar för att
påbölja byggnation av två stycken enbostadshus innan startbesked utfärdats blir 77 504
kronor.
Byggsanktionsavgiften nedsätts till hälften dvs, 38 752 kronor då bygg- och miljökontoret
inte kallat till tekniskt samråd samt då överträdelsen inte gjordes med uppsåt.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Vid utstakning 2016-11-09 kunde kontoret konstatera att åtgärder (gjutning av platta)
påbörjats utan att startbesked utfärdats avseende två stycken fritidshus. Startbesked
utfärdades i efterhand 2016-12-01.
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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 byggförordningen.
Berörda byggnader har en area vardera om 61 kvm vilket ger en sanlctionsarea om 61 - 15
= 46 kvm.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea
Å r 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
44 800x 1,5 = 67 200 kronor
0,005 x 44 800= 224
224 x 46 = 10 304 kronor
67 200 + 10 304 = 77 504 kronor per bostadshus.
Detta ger en total byggsanktionsavgift om 77 504 x 2 = 155 008 kronor.
Då byggherren/fastighetsägaren erhållit lov innan byggnation påböljats ska
byggsanktionsavgiften enligt 9 kap 3a § plan- och bygglagen sättas ned till hälften vilket
gör att den totala byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnation av två stycken
enbostadshus innan startbesked utfärdats blir 77 504 kronor.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 6 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Redovisning efter inmätning 2016-11-09
Yttrande från fastighetsägarna inkom 2016-12-02
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-12-23 med tillägg 2017-03-06
Svar på kommunicering 2017-02-28
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-26 § 3
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har vid utstakning 2016-11-09 fått kännedom om att åtgärder
påhöjjats innan startbesked utfärdats inom fastigheten Fastema-Råby 2:13.

Plattor var vid tiden for utstakning gjutna och kart- och mätenheten i Norrtälje kommun
gjorde då en inmätning av dessa. Startbesked utfärdades 2016-12-01 vilket innebär att
åtgärder påböijats innan startbesked utfärdats.

Bakgrund
Fastigheten Fastema-Råby 2:13 är ianspråktagen av två stycken påbörjade byggnationer
varav de två åtgärderna avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

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 kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en Överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen far 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.

Utdragsbe styrkande
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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 fått en fordel 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 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 byggförordningen 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 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbclopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
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Övriga upplysningar
En b yggsankti ons a vgi ft ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare
betalningsdag. Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.

Åtgärden får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgi ft.
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 har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.

Kommunicering efter au
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Fastighetsägarna inkom
2017-02-28 med ett yttrande i ärendet. Fastighetsägarna anför att
byggsanktionsavgiften ska sättas ned då bygg- och miljökontoret inte kallat till
tekniskt samråd samt då överträdelsen inte gjordes med uppsåt.

Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att det inte finns något skäl att sätta ned
byggsanktionsavgiften, information om att det krävs startbesked innan åtgärder får
påböijas finns under upplysningar i bygglovsbeslutet. Vad fastighetsägarna anför
förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- Nedsättning av b yggsanktionsavgificn till hälften dvs. 38 752 kronor då bygg- och
miljökontoret inte kallat till teknislrt samråd samt då överträdelsen inte gjordes med
uppsåt,

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Utdragsbe styrkande
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Grisslehamn 20-3 - bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå ansökan om bygglov for nybyggnad av komplementbyggnad.

Motivering
Ärendet har tidigare behandlats på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 201.6-09-22
§ 122 där utskottet föreslog avslag. Dock har reviderade handlingar inkommit 2016-10-24.
Sökanden redovisar ett nytt reviderat förslag där byggnadsarean på komplement byggnaden
uppgår till 80 kvadratmeter.
Aktuell fastighet omfattas av detaljplan 03-101. Enligt aktuell detaljplan får endast en
huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Uthusets byggnadsarea får enligt detaljplanen inte
överstiga 30 kvadratmeter.
Aktuell åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser vilket innebär att ansökan inte kan
beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen. Det kvarstår då att göra en
bedömning om avvikelserna enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen kan anses vara en
liten avvikelse.
Sökt komplementbyggnad har en byggnadsarea som uppgår till 80 kvadratmeter vilket
innebär att byggnadsarean Överskrids med 50 kvadratmeter. Byggnaden placeras utöver
detta delvis på punktprickad mark och det finns sedan tidigare ett uthus på fastigheten.
Detta innebär att den sökta åtgärden avviker hån detaljplanen både vad gäller tillåten
byggnadsarea, placering och tillåtna antal uthus.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att avvikelserna både separat och gemensamt
inte kan ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

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

Utdragsbc styrkande
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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.
1 skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, thllständig 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 2016-10-24
Detaljplanekarta (Utdrag från karta som redovisar aktuell fastighet)
Karta
Tjansteskrivelse 2016-12-23 med tillägg 2017-03-02
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-26 § 5

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad,

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger att ett uthus får uppföras till en största
byggnadsarea om 30 kvadratmeter. Vidare har detaljplanen bestämmelsen prickad mark,
mark som inte får bebyggas.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och uthus.
Kontoret underrättade sökanden om att förslaget avviker från detaljplanen i skrivelse
daterad 2016-10-31. Inget yttrande har inkommit i ärendet.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller

Utdragsbe styrkande
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid cn
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
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 cn byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.
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 aw iker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

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

i.
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Issjö 3:42 - föreläggande om rättelse avseende två
komplementbyggnader samt uttagande av byggsanktionsavgift
Förslag till beslut
Arb etsutsko tte ^ o re s lå ^ v u ^ ^ c l^ n iliö n ä m n d e i^ e slu ta
1. förelägga
ägare till fastigheten Issjö 3:42. att
snarast, dock senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse
genom att riva byggnaderna som ät markerade på bilaga till yttrande från
fastighetsägaren 2011-10-31 ocj^onföim edovisad^iribgad^bto^nriier,
2 r om föreläggandet inte följs ska
ägare till
fastigheten Issjö 3:42, betala ett vite om 150 000 kronor.
3. påföra
till fastigheten Issjö 3:42, en
byggsanktionsavgift om 18 547 kronor för påbörjandet av byggnation innan bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked samt lör att byggnaden tagits i bruk utan
slutbesked,
4. byggsanktionsavgift en om 1S 547 kronor ska betalas inom två månader från det att beslutet
vinner laga kraft.

Motivering
En anmälan om olaga byggnation inom fastigheten Issjö 3:42 inkom 2011-08-22.
Efter kontroll mot kommunens arkiv och bygglovhandlingar framgick att byggnaderna
saknade lov. 2011-09-23 skickades ett brev nt till fastighetsägaren med en begäran om
yttrande i ärendet. I skrivelsen gavs ägaren möjlighet att lämna in en förklaring till utförd
åtgärd. Hon fick även information om eventuella påföljder.

ägare av fastigheten Issjö 3:42, har 2011-10-31 svarat på skrivelsen
oeft mkommrt mei en förklaring till utförd åtgärd. De båda byggnaderna är uppförda utan
lov.
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2012-10-03 konstaterades att dessa
två komplementbyggnader fortfarande fanns uppförda inom fastigheten Issjö 3:42.
Utförd nybyggnation av två komplementbyggnader bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen.
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|ägare till fastigheten Issjö 3:42, ansökte om bygglov i efterhand
2011-12-29 avseende gäststuga och förråd. Ansökan avslogs av bygg- och miljönämnden i
beslut daterat 2012-08-22 § 140.
Rivning av byggnaderna bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då ansökan om
bygglov i efterhand för byggnaderna avslogs 2012-08-22 § 140 av bygg- och
miljönämndens arbetsutskott.
lägare av fastigheten Issjö 3:42, föreläggs med stöd
av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från att detta beslut vunnit
laga kraft vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid for att utföra rivningen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Issjö 3:42,
ska betala ett vite om 150 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående brevkommunicering ännu inte har
vidtagit rättelse.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift; tas ut om någon bryter
mot cn bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordmngen. Då den ena byggnaden är uppförd innan 2011 kan någon
byggsanktionsavgift inte tas ut.
Ändringar av PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 (SFS 2013:308) innebär bl.a. att de
tidigare bestämmelserna i PBF om att byggsanktionsavgift kunde tas ut för överträdelser
bestående i att ha vidtagit vissa åtgärder utan att ha sökt lov (9 kap. 6-18 § PBF i dess
lydelse före den 1 juli 2013) har utgått och ersatts av bestämmelser som innebär att
byggs auktions avgift nu ska tas ut när någon påbörjat en åtgärd som kräver lov m.m. innan
byggnadsnämnden har gett startbesked (9 kap. 6-17 § PBF i nu aktuell lydelse).
Någon bestämmelse som motsvarar de äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift för
att ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt lov finns inte. Av övergångsbestämmelserna till de
senaste ändringarna i PBF framgår att för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013
ska äldre föreskrifter tillämpas. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till en
lindrigare påföljd.
Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande den 30 augusti 2013 (mål nr P 1017412) bedömt att en tillämpning av PBL innebär att en byggnadsavgift enligt ÄPBL inte kan
tas nt eftersom det efter den 1 juli 2013 inte finns någon bestämmelse som motsvarar de
äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt
lov eller cn byggnadsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan lov.

Utdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 40

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(8)

2017-04-06

Dnr 2011-1815

För den byggnad som är uppförd sommaren 2011 kan en byggsanktionsavgift tas ut i
enlighet med plan- och byggförordningen (PBF 2011:33 8). Enligt
övergångsbestämmelserna till PBF 2013:308 gäller äldre föreskrifter fortfarande för
överträdelser som har ägt rum före den 1 juli 2013. De nya föreskrifterna ska dock
tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.
Enligt plan- och byggförordningen 2011:338 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden
har gett ett start be sked är 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en
bruttoarea om högst 150 kvadratmeter.
Detta ger en sanlctionsavgift, då prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kronor, om 22 400 kronor.
Enligt plan- och byggförordningen 2013:308 är byggsanktionsavgiften enligt 9 kap 6 § för
att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan
nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap, 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3
eller 4 plan- och bygglagen elier kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller
10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för en komplcmentbyggnad, ett
komplementbostadshus eller en arman liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sahktionsarea.
Den aktuella komplementbyggnaden har en brutto- och byggnadsarea om 34 kvadratmeter.
Detta ger en sahktionsarea om 34-15 = 19 kvadratmeter.
0,25 prisbasbelopp är, 0,25 x 44 800 = 11 200 kronor.
0,005 prisbasbelopp är, 0,005 x 44 800 = 224
224 x 19 = 4 256 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk en byggnad innan slutbesked utfärdats är enligt
plan- och byggförordningen 2011:338 9 kap 21 § 1.0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende
en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter. Detta ger en sanlctionsavgift om
22 400 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900)
ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbeslced är
enligt 9 kap 18 § för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan
liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter
av byggnadens sanktionsarea.

Utdragsb e styrkande

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

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 40
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2017-04-06

Dnr 2011-1815

Detta ger 0,05 x 44 800 = 2240 kronor.
0,001 x 44 800 = 44,8
44,8 x 19 = 851 kronor.
Den totala bygg sankt! onsavgiften för att ta byggnaden i bruk utan slutbesked uppgår till
3 091 laxmor.

Den totala byggsanktionsavgiften enligt PBF 2011:338 uppgår till 44 800 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften enligt PBF 2013:308 uppgår till 18 547 kronor.
Detta innebär att det är lindrigast att ta ut en sanktionsavgift enligt PBF 2013:308. Detta
innebär att sanktionsavgiftcn for att påbörja byggnationen av en komplementbyggnad om
34 kvadratmeter utan startbesked och ta denna i bruk utan slutbesked uppgår till 18 547
kronor.

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

Underlag till beslut
Fotografi från besiktning 2012-10-03
Fotografi från besiktning 2013-05-27
Skrivelse från fasti gliets ägaren 2011-10-31
Karta
Tjänsteskrivclse 2017-02-06

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2011-08-22 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Issjö 3:43.

Bakgrund
Fastigheten Issjö 3:42 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader varav de två komplementbyggnadema avser den nu anmälda
åtgärden.

Fastighetens areal är 1911 kvm.

Utdrag sb e sty rk a nde

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

5(8)

2017-04-06

au §40

Dnr 201M 815

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger att komplementbyggnader får uppforas till
en största byggnad sarea om 40 kvadratmeter. Vidare har detaljplanen bestämmelsen
prickad mark vilket innebär att det är mark som inte får bebyggas samt att byggnadshöjden
för komplcmcnfbyggnader inte får överstiga 2,5 meter. Komplementbyggnad ska uppföras
4,5 meter ffån fastighetsgräns.
Ägare till fastigheten
har i skrivelse daterad 201109-23 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om att bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnads av gift
om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid bygg- och
miljönämndens sammanträde.
Ägare till fastigheten inkom med en skrivelse 2011-10-31 samt med en ansökan om lov i
efterhand 2011-12-29 avseende bygglov för gäststuga och förråd.

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 for 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 for
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.

Utdrag sbes lyrkandc

K
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NORRTÄLJE
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Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
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SAMMAN i R Ä D ESPRO TO K O LL
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2017-04-06

Dnr 2011-1815

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 nt en särskild avgift
(byggs ankti on sa v gi ft) 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
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. cn 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.

Utdragsbe styrkande

NORRTÄL]E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
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SA M M ANTRÄDESPROTOKOLL
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2017-04-06

Dnr 2011-1815

Enligt 9 kap 18 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § planoch bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden
har gett ett slutbesked är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en
annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 6 § är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan
enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
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.
Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har
den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska bygg- och miljönämnden så snart
den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande
av anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.

Utdrag sbesty rk ande
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2017-04-06

Dm* 2011-1815

En byggsanIctionsavgift 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.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
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SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum
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2017-04-06

Dnr 2012-1762

Kaggeboda 2:125 - föreläggande om rättelse avseende olaga
upplag av skrot, bildäck med mera
Förslag till beslut
ArbetsutskottefööreslåijTyg^^cl^niliönänm den besluta
1.förelägga
ägare till fastigheten Kaggeboda 2:125
att snarast, dock senast inom sex (6) månader från att detta beslut vinner laga kraft,
vidta rättelse genom att ta bort de redovisade sakerna på bilaga 1,2,3 och 4 samt,
2.om föreläggandet inte följs ska
ägare till
fastigheten Kaggeboda 2:125, betala ett vite om 15 000 kronor.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-03-06 konstaterades att det
på en begränsad del av fastigheten Kaggeboda 2:125 finns många saker uppställda
dock har många saker tagits bort och fastigheten har sedan anmälan inkom 2012-09-18
städats upp,

ägare av fastigheten Kaggeboda 2:125, har i skrivelse daterad 2017-0220 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd nedskräpning samt har
informerats om eventuella påföljder. Fastighetsägaren var även närvarande vid
besiktningen 2017-03-06 och informerades då om att fastighetsägaren behöver städa
fastigheten.
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande
olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på
orten. Rättsfall visar att det krävs mer för att tomter ska anses vara ovårdade, om
tomterna är större och lokaliserade utanför detaljplanelagt område. Tomten bedöms
vara ovårdad enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Utdrag sb e styrkande
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Städning av den del av fastigheten som finns redovisad på bilaga 1,2,3 och 4 bedöms
utgöra rättelse av det olovligt utförda,
ägare av fastigheten Kaggeboda 2:125, 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 for att utföra
städningen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Kaggeboda
2:125, ska betala ett vite om 15 000 kronor om föreläggandet inte följs bedötns skäligt
att förena med föreläggandet då fastighetsägaren har vidtagit del av rättelse och börjat
städa upp fastigheten.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning som redovisar vad som ska tas bort 2017-03-06
Ortofotograft som redovisar inom vilket område saker ska tas bort
Karta
Tj än steskrivel s e 2017-03-16

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2012-09-18 fått
kännedom om att fastigheten Kaggeboda 2:125 var ovårdad.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten 2017-03-06 konstaterat att
stor del av fastigheten är städad, men att det kvarstår en del för att fastigheten ska
kunna bedömas vara vårdad enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Bakgrund
Fastigheten Kaggeboda 2:125 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad.

Fastigheten omfattas av detaljplan.

Utd rag sb estyrka nde
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.

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 lfån överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med
vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av markoch miljödomstol.

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

Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp
till bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra 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
fastighet sregi shets 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.

Utdragsbe styrkande
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Om en byggs anktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgifts skyldige
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 tär
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.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott
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Dnr 2015-1592

Lågarö 32:1 - föreläggande om rättelse avseende fallfärdig lada
Förslag till beslut

Arbets utskotte^oresIårbygg-ochmiljönäTTindenbes luta
1.

ägare till fastigheten Lågarö 32:1, att
snarast, dock senast inom två (2) månader från att detta beslut vinner laga kraft, laga
den del av taket på den byggnad som år redovisad på bilaga 1, samt
2. Om föreläggandet inte följs ska
ägare
fastigheten Lågarö 32:1, betala ett vite om 50 000 kronor.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-02-09 konstaterades att del av
taket på cn lada på fastigheten Lågarö 32:1 har rasat in.

ägare av fastigheten Lågarö 32:1, har i skrivelse daterad 2015-11-11 och 201701-23 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring tilU ttfön^tgim D jam t har
informerats om eventuella påföljder. I telefonsamtal m c d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H m e d d e la d e
ht åtgärder skulle utföras runt årskiftet 2015 -2016. Vid besiktning 2017 kunde
rontore ionstatera att några åtgärder inte var utförda.
|ägare av fastigheten Lågarö 32:1, föreläggs med stöd
av 11 kap 19 § plan- och bygglagen att senast inom två (2) månader från att detta beslut
vinner laga kraft vidta åtgärder, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra åtgärderna.
Enligt 11 kap 37^glai^ocl^v u d ag er^g v fö reläg g M id et förenas med vite.
Ett beslut om
ägare til! fastigheten Lågarö 32:1,
ska betala ett vite om 50 000knjnor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet då
föregående brevkomniunicering ännu inte har
vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 19, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
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Underlag till beslut
Fotografi från besiktning 2017-02-09
Karta
Tjänsteskri velse 2017-03-16

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-05-27 fått kännedom
om att det på fastigheten Lågarö 32:1 finns en byggnad där taket lossnar och enligt
anmälaren innebär en fara for förbipasserande.

Bakgrund
Fastigheten Lågarö 32:1 är ianspråktagen och bebyggd med ett flertal byggnader.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och
underhållas sa att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde
frän 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 19 § plan- och bygglagen far byggnadsnämnden om en byggherre, ägare,
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän
plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, förelägga denne att
inom en viss tid vidta åtgärden (åtgardsföreläggande).
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
milj ödomstol.

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

■/—\

Tv.
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Marum 7:26 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av
byggnation av en kompJementbyggnad innan startbesked
utfärdats.
Förslag till beslut
Arb ets ut s jk o tte ^ ^ e s lä ^ y g ^ ^ c l^ ilT Ö r iä m n d e r ^ e s lu t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

fastigheten Marum 7:26, en byggsanktionsavgift om 3 584 kronor för påbörjandet av
byggnation av en komplementbyggnad innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett
beslut om startbesked
2. B yggs auktions avgiften om 3 584 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.
3. Avskriva ärendet i den del som gäller olaga uppförda komplementbyggnader samt
brygga då lov och strandskyddsdispens i efterhand meddelades av bygg- och
miljönämndens arbetsutskott 2017-03-09 (BoM 2016-3802).

Motivering
Bygg- och miljökontoret mottog 2016-08-16 en anmälan om att komplementbyggnader samt
brygga uppförts utan Lov och strandskyddsdispens på fastigheten Marum 7:26. Efter kontakt
med fastighetsägaren samt efter besiktning kunde kontoret konstatera att fem stycken
komplementbyggnader uppförts utan strandskyddsdispens samt att två stycken byggnader
uppförts utan bygglov. De byggnader som uppförts utan lov uppfördes 2011 och 2013.
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade bygglov och dispens för samtliga
komplementbyggnader i ansökan samt strandskyddsdispens för brygga 2017-03-09.

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 fin ingår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Berörd byggnad har en area om cirka 15 kvm vilket ger en sanktion sarea om 15
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.

Utdragsbe styrkande

15 = 0 kvm.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §43

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(5)

2017-04-06

Dnr 2016-2444

Enligt plan- och byggförordningen som gällde vid tidpunkten för överträdelsen är
byggsanldionsavgiften 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 kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9,
10,12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
2. för en komplementbyggnad, ett komplemcntbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanklionsarca.
Detta ger en sanktionsavgift om 0,08 x 44 800 = 3 584 kronor.
Enligt övergångsbestämmelserna till plan- och byggförordningen 2014:471 ska äldre
föreskrifter fortfarande gälla för överträdelser som har ägt mm före den 2 juli 2014. De nya
föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften for en
komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per levadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
Detta ger en sanktionsavgift om 11 200 kronor.
Den lindrigaste påföljden blir att ta ut en sanktionsavgift enligt den plan- och
bygglorordning som var gällande vid överträdelsen. Den totala sankt) onsavgiften uppgår
därför till 3 584 kronor.
För den överträdelse som är gjord 2011 kan någon byggsanktionsavgift inte tas ut.
Ändringar av PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 (SES 2013:308) innebär bl.a. att de
tidigare bestämmelserna i PBF om att byggsanktionsavgift kunde tas ut för överträdelser
bestående i att ha vidtagit vissa åtgärder utan att ha sökt lov (9 kap. 6-18 §§ PBF i dess
lydelse före den 1 juli 2013) har utgått och ersatts av bestämmelser som innebär att
byggsanktionsavgilt nu ska tas ut när någon påbörjat en åtgärd som kräver lov m.m. innan
byggnadsnämnden har gett startbesked (9 kap. 6-17 §§ PBF i nu aktuell lydelse).
Någon bestämmelse som motsvarar de äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift för
att ha vidtagit cn åtgärd utan att ha sökt lov finns inte. Av övergångsbestämmelserna till de
senaste ändringarna i PBF framgår att för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013
ska äldre föreskrifter tillämpas. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till en
lindrigare påföljd.
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Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande den 30 augusti 2013 (mål nr P 1017412) bedömt att en tillämpning av PBL innebär att en byggnadsavgift enligt ÄPBL inte kan
tas ut eftersom det efter den 1 juli 2013 inte finns någon bestämmelse som motsvarar de
äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt
lov eller en byggnadsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan lov.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 6 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Plan-, fasad-, och sektionsritning inkom i ärende BoM 2016-3802, 2016-12-15
Karta
Tjänsteskri velse 2017-03-20

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-08-16 fatt kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov och startbesked inom fastigheten Marum 7:26.
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Marum 7:26 samt efter samtal
med fastighetsägaren konstaterat att komplementbyggnader samt brygga uppförts utan
lov/ strandskyddsdi spens.

Bakgrund
Fastigheten Marum 7:26 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och
komplementbyggnader.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

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 §.
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Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggs auktions avgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtiigen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
I .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 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 far 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
uppsåtiigen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk
som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga 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 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 byggförordningen 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
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2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften for att trots forbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § lörsta stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktions area,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktions are a,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller cn byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

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

Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en 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 cn eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för Överträdelsen far uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Ortala 31:5 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av
byggnation innan startbesked utfärdats
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. påföra
ägare till fastigheten Ortala 31:5, solidariskt en byggsanktionsavgift om 23 163 kronor
för påböijandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om
startbesked,
2. byggsanktionsavgiften om 23 163 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
Anmälan om olaga uppförd bebyggelse inom fastigheten Ortala 31:5 inkom till bygg- och
miljökontoret 2016-09-20. Vid besiktning 2016-12-12 och efter kontakt med
fastighetsägaren kunde kontoret konstatera att en tillbyggnad på huvudbyggnaden
påbörjats utan ett beslut om startbesked.

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggs anktions av gift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordningen.
Berörd tillbyggnad har en area om 31,8 kvm vilket ger en sanktionsarea om 31,8 —15 =
16,8 kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver iov
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
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:
44 800 x 0,5 = 22 400
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((44 800 x 0,005) x 16,8 = 3763
Den totala sanktionsavgiften uppgår till 22 400 + 3763 = 2 6 163 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
Plan-, fasad- och sektionsritningar inkom 2016-12-08
Fotografier inkom 2016-12-08
Fastighetsägarens yttrande inkom 2016-10-13
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-12-13 med tillägg 2017-03-06
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-26 § 11

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via en skriftlig anmälan inkommen 2016-09-20 fatt
kännedom om att byggnation kan ha vidtagits utan lov och startbesked inom fastigheten
Ortala 31:5.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Ortala 31:5 den 2016-12-12
konstaterat att byggnation har påbörjats utan lov och startbesked.

Bakgrund
Fastigheten Ortala 31:5 är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus och tre
komplementbyggnader.

Fastighetens areal är 2461 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostadsändamål, fristående bebyggelse i en
våning. På fastigheten får uppföras en huvudbyggnad om maximalt 120 kvm samt
erforderliga uthus med en sammanlagd byggnadsarea av maximalt 60 kvm.
Bygg- och miljökontoret har mottagit en ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
2016-12-08 och gör bedömningen att bygglov kan ges i efterhand för åtgärden.

Utd rag sb c styrkande
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett 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 53 a § plan- och bygglagen far en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk
som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är av giftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska cn 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 far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1, en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
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Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut
på grund av att den avgiftsskyldigc 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 lätt bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
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 fl erbostadshus, 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 an de som avses i 1-3, 1 prisbasbclopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

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

Åtgärden får inte 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 har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Kommunicering efter au
Sökanden inkom 2017-02-20 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får cn byggsanktionsavgift i ett enskilt fåll sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den Överträdelse som har begåtts. Byggoch miljökontoret bedömer att det inte finns något skäl att sätta ned den aktuella
sanlctionsavgiftcn.
Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Oxhalsö 2:190, Blrdö 1:596, Blidö 1:306 - föreläggande enligt 26
kap 9 § miljöbalken avseende uppförda bryggor som inte följer
beviljat bygglov
Förslag till beslut
Arbets utskotte^oreslå^vg^^clm nilT Ö n^nnden besluta
L f ö r e l ä g g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ägare till fastigheten Oxhalsö 2:190 och
bryggorna, att snarast, dock senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga
kraft, riva och bortforsla de delar av bryggorna som är belägna inom strandskyddat
område enligt bilaga 7, samt
2. om föreläggandet inte följs
ägare till fastigheten
Oxhalsö 2:190 och bryggorna, betal£^tH it^m ^fö(H )0{^cttrnintfrafem tiotuscn) kronor.

Jäv
Ingmar Wallén (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-01-16 konstaterades att bryggor
har uppförts inom fastigheten Oxhalsö 2:190 samt att bryggorna även inkräktar på
fastigheterna Blidö 1:596 och Blidö 1:305. Bygg- och miljökontoret kan konstatera att
bryggorna inte följer beviljat bygglov med diarienummer LOV 2009-1863,

Ägare,

samt nyttj ander ättslia var e, I
av fastigheten Oxhalsö 2:190 har i skrivelse daterad 2016-09-28
beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder.

De delar av bryggorna som är belägna utanför detaljplanerat område bedöms kräva
strandskydds dispens enligt 7 kap 15 § miljöbalken.
Någon ansökan om strandskydds dispens har inte inkommit till bygg- och miljönämnden.
Bygg- och miljökontoret bedömer att en strandskyddsdispens inte kan beviljas i efterhand
för de delarna av bryggorna som är belägna inom strandskyddat område.
Utdragsbe styrkande
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|ägare av fastigheten Oxhalsö 2:190 och bryggorna,
föreläggs med stöd av 26 kap 9 § miljöbalkcn att senast inom 6 månader från delgivningen
av detta beslut riva och bortforsla de delar av bryggorna som är belägna inom
strandskyddat område, i enlighet med bilaga 7, då bryggorna inte bedöms vara förenliga
med strandskyddets syften.
Enligt 26 kap 14 Jm iljöbalkenfarförclaggandetfö renas med vite,
Ett beslut om
ägare till fastigheten Oxhalsö 2:190
och bryggorna, ska betala ett vite om 150 000 (etthundrafemtiotusen) kronor om
föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet.

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

Underlag till beslut
Anmälan/klagomål inkom 2016-09-23 samt 2016-12-07
Fotografier från bygg- och miljökontorets besiktning 2016-09-29 och 2017-01-16
Fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens yttrande inkom 2016-10-19 och 2016-11-23
Anmälandes yttrande och fullmakt inkom 2017-01-23
Fastighetsägarens yttrande inkom 2017-02-07
Redovisning av inmätta bryggor, ritningsdatum 2017-02-10
Redovisning av de delar av bryggorna som ska rivas
Karta
Tjänsteskriveise 2017-03-17

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-09-23 fått kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskydd sdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten Oxhalsö 2:190.

Bygg- och miljökontoret har vid en besiktning utförd 2017-01-16 konstaterat att bryggor
har uppförts inom fastigheten Oxhalsö 2:190 samt att bryggorna även inkräktar på
fastigheterna Blidö 1:596 och Blidö 1:305. Bygg- och miljökontoret kan konstatera att
bryggorna inte följer beviljat bygglov med diarienummer LOV 2009-1863.

!"ty
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Bygg- och miljökontorets mät- och kartenhet har vid en inmätning av bryggorna utförd
2016-12-28 tolkat in bryggornas placering i förhållande till gällande detaljplan samt
område där strandskydd råder. Inmätningen redovisas på en situationsplan daterad 201702-10. De delar av bryggorna som är belägna inom strandskyddat område inkräktar även
på fastigheterna Blidö 1:596 ochBlidö 1:305.
Bygg- och miljökontoret kommer att ge fastighetsägaren samt nyttjanderättshavaren till
fastigheten Oxhalsö 2:190 möjlighet att inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand
för dc delar av bryggorna som utförts inom detaljplanerat område.

Bakgrund
Delar av fastigheten Oxhalsö 2:190 omfattas av detaljplan som medger bryggor och
badplats. Strandskyddet är inom denna del av detaljplanen upphävt,

Fastighetens areal är 9804 m 2.
Fastigheten är lanspråktagen och bebyggd med restaurang och vandrarhem samt
tillhörande byggnader.
De delar av fastigheten och bryggorna som är belägna utanför detaljplanerat område
omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Oxhalsö 2:190 belägen inom
riksintresseområde för samlade natur- och kulturvärden.
Nu utförd åtgärd avser att bryggor inte är utförda i enlighet med beviljat bygglov,
diarienummer LOV 2009-1863, samt inkräktar på strandskyddat område.
samt nyttj anderättshavare,
_________________ |har i skrivelse daterad 2016-09-28 beretts möjlighet att inkomma med
en förklaring till utförda åtgärder samt har informerats om eventuella påföljder.
samt nyttj anderättshavare,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p T H a s tig h e te r ^ x n a ls ö 2:190 inkom med en skrivelse
samt 2016-11-23 där de anför att det verkar som om bryggorna inte följer beviljat bygglov,
men att det är en omöjlighet för dem att säga nar felet uppstod då felet inte hänför sig till
den tid då nuvarande fastighetsägare varit lagfaren ägare.
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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 allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten.

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 dar den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämndenpå 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.

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.
Ilar 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.
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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.

Dagens sammanträde
Ingmar Wallén (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Riala Prästgård 1:4 - föreläggande om rättelse avseende ovårdad
tomt
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1, Föielägga|
ägare till fastigheten Riala Prästgård 1:4, att snarast, dock senast inom sex (6)
månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse genom att ta bort de
föremål som är redovisade på bilaga 1-2 samt
2. Om föreläggandet
ska
ägare till fastigheten Riala Prästgård 1:4, betala ett vite om
20 000 kronor vardera.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-02-23 konstaterades att det på
fastigheten Riala Prästgård 1:4 finns mycket saker och bilar på en begränsad yta.

lägare av fastigheten Riala Prästgård 1:4, har i skrivelse daterad
jeretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd nedskräpning samt
har informerats om eventuella påföljder.
Enligt S kap 15 § plan- och bygglagen ska cn tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande
olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på
orten. Rättsfall visar att det krävs mer för att tomter ska anses vara ovårdade, om tomterna
är större och lokaliserade utanför detaljplanelagt område.
Borttagning av föremål redovisade på bilaga 1-2 bedöms utgöra rättelse av det olovligt
utförda.
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ägare av
fastigheten Riala Prästgård 1:4, 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 städning.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslnt om att
ägare till fastigheten Riala Prästgård 1:4, ska betala ett vite om 20 000 kronor
vardera om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då ägarna
trots föregående brevkommimicering ännu inte har vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2017-02-23 (redovisar vad som ska tas bort)
Karta
Tj än steskri velse 2017-03-02

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2016-08-11 fått kännedom
om att fastigheten Riala Prästgård 1:4 bedömdes vara ovårdad.
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten 2017-02-23 konstaterat att det
finns ett stort antal föremål och bilar samlade på en begränsad yta.

Bakgrund
Fastigheten Riala Prästgård 1:4 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
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Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21,22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får Bbygg- 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 fatt vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande
av anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med avskrivs ärendet
från nämndens vidare handläggning.
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Ringduvan 13 - bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Motivering
Nu sökt tillbyggnad av industribyggnad bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9
kap 30 § plan- och bygglagen. Avvikelsen kan inte anses som liten och därmed heller inte
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen. Förslaget bedöms
inte uppfylla tillgänglighetskravet då hiss saknas.

Lagrum
9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Karta
Ansökningshandlingar
Tjansteskrivelse 2017-03-21

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger byggnadshöjd 5 meter. Förslaget ger en
byggnadshöjd på 8,5 meter. Förslaget är kontor ovanpå cn befintlig verkstadsbyggnad, för
kontor gäller att det ska vara tillgängliga vid nybyggnation som förslaget motsvarar.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
3,5 meter högre byggnadshöjd än gällande detaljplan.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner 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

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

Ägare till fastigheten Fältet 13 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse.
Avseende trafiken så bedöms den som inte en betydande olägenhet för grannen som avses
2 kap 9 § plan- och bygglagen.
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Skebo 1:202 - uttagande av byggsanktionsavgift avseende
påbörjande av byggnation och tagande av byggnad i bruk innan
startbesked och slutbesked utfärdats
Förslag till beslut
Arbetsutskotte^förcslå^ygt^oclw uiliönäim iden besluta
1. påföra
byggherre for fastigheten Skebo 1:202, en
byggsanktionsavgift om 92 736 kronor for påbörjandet av byggnation samt att byggnad
tagits i bruk innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked och
slutbesked.
2. byggsanktionsavgiften om 92 736 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
En anmälan om att ett fritidshus uppförts utan lov inkom till bygg- och miljökontoret 2015-0925. Vid besiktning 2017-01-11 kunde kontoret konstatera att ett fritidshus uppförts utan att lov
sökts och utan att startbesked eller slutbesked utfärdats.
Byggherren har i brev daterat 2015-10-09 informerats om anmälan och eventuella påföljder.

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- oeh bygglagen. Avgillens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Berörd byggnad har en area om 60 kvm (8,35 x 7,15) vilket ger en sanktionsarea om 60 - 15 =
45 kvm.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsankfionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap, 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked for ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
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År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggs anktionsa v gift för att ha
påbörjat åtgärden utan startbesked om 77 280 kronor.
1,5 x 44 800 = 67 200 kronor
0,005 x 44 800 = 224
224 x 45 - 10 080 kronor
Enligt 9 kap 18 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgi ften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked för ett en- eller tvåbostadshus,
0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea.
Detta ger en byggsanktionsavgift, för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked, om;
0,3 x 44 800 - 13 440 kronor
0,001 x 44 800 = 44,8
44,8 x 45 = 2 016 kronor
Den totala byggsanktionsavgiften för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked uppgår
till 15 456 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 92 736 kronor.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 6 & 18 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Fotografi från besiktning 2017-01-11
Planritning inkommen 2017-01-26
Karta
Tjänsteskri velse 2017-02-28
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2015-09-25 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov, startbesked och slutbesked inom fastigheten
Skebo 1:202.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Skebo 1:202, 2017-01-11
konstaterat att ett fritidshus uppförts utan att lov sökts och startbesked eller slutbesked
utfärdats.

Bakgrund
Fastigheten Skebo 1:202 är ianspråktagen och bebyggd med två bostadshus och
komplementbyggnader varav ett av fritidshusen avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13-15 § miljöbalken. Byggnaden är dock
placerad utanför detta område.

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
(byggsanktionsavgiit) 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 1 ]. 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.
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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 fått en fordel av överträdelsen.
Om två eller flera ar avgiftsskyldiga för samma överträdelse ar 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 far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarca 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 byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut
på grund av att den avgiftsskyldige har påböljat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av
detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påböljades
1. hade fatt bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen ar bygg sanktions avgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
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4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 18 § plan- ocb byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter
nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,004
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska
det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.

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

Åtgärden får inte 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 far uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Skebo 1:302 - föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd
bilskrot
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden b esluta
1.
till fastigheten Skebo 1:302, att
snarast, dock senast inom sex (6) månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta
rättelse genom att ta bort de bilar och saker som är redovisade på bilaga ett (1) och två
________________________________
(2) samt,
2. om föreläggandet inte följs ska
ägare
fastigheten Skebo 1:3G2, betala ett vite om 35 000 kronor.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-01-11 konstaterades att det på
en begränsad yta på fastigheten Skebo 1:302 finns ett flertal bilar, skrot och containrar med
mera. Fastigheten Skebo 1:302 är 1 505 kvadratmeter vilket innebär att antalet föremål på
denna begränsade yta upplevs mer ovårdat än om fastigheten hade varit större.

ägare av fastigheten Skebo 1:302, h a ri skrivelse daterad 2016-11-29
beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd nedskräpning samt har
informerats om eventuella påföljder.
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas sa att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande
olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på
orten. Rättsfall visar att det krävs mer för att tomter ska anses vara ovårdade, om tomterna
ar större och lokaliserade utanför detaljplanelagt område.
Mängden föremål ger ett ovårdat intryck och detta medför en betydande olägenhet för
omkringliggande fastigheter och förbipasserade gång-, cykel-, och bil trafikanter,
Fastigheten bedöms vara ovårdad enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen.
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Städning av fastigheten bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda.
ägare av fastigheten Skebo 1:302, 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
städningen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Skebo 1:302,
ska betala ett vite om 35 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående brevkommunicering ännu inte har
vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Fotografi från besiktning 2017-0 D l 1
Flygfotografi med markering inom vilket område bilar och saker ska tas bort
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-03-16

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-11-23 fått kännedom
om att många saker och bilar är uppställda på fastigheten Skebo 1:302.

Bygg- och miljökontoret härvid ett besök inom fastigheten 2016-01-11 konstaterat att
fastigheten bedöms vara ovårdad.

Bakgrund
Fastigheten Skebo 1:302 är ianspråktagen och bebyggd med en lagerbyggnad.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och ligger mom riksintresse för
kulturmiljövården.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter for omgivningen och lor
trafiken inte uppkommer.

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

Övriga upplysningar
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 fatt 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 avgiftsskyldigc
därefter inte vidtar rättelse ska cn ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften for överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den av giftsskyldige. Detta gäller dock inte om bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat etter
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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Södra Nånö 1:40 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Södra Nånö 1:40.

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

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-08-25 samt 2017-02-03 inom
fastigheten Södra Nånö 1:40 framkom att tomtplatsen består av sprängt och utfyllt berg.
Huset är tänkt att placeras på tomtplatsens högsta punkt. Angiven höjd enligt
situationsplanen är + 20 m vid platsen för sökt byggnation. Den anlagda vägen upp till
tänkt tomtplats, som ansluter från väg belägen på + 10 meter, ar väldigt brant. Sökt
tomtplats och omgivningar är väldigt kuperade och norra delen av tomtplatsen avslutas
med en väldigt brant sluttning ned mot vägen. Bygg- och miljökontoret bedömer att
tomtplatsen inte är lämplig för bebyggelse.

Tänkt tomtareal som bedöms kunna nyttjas är cirka 800 m2, vilket innebär att tillskapande
av en fastighet som med hänsyn till belägenhet, omfång, möjligheter till rekreation och
övriga förutsättningar enligt 2 kap 1, 2, 4-6 §§ och 8 kap 9-10 §§ plan- och bygglagen inte
bedöms vara varaktigt lämpad för sitt ändamål.
När en tomtplats ska bebyggas måste en lämpligt belägen utfart anordnas. Enligt 8 kap 9 §
plan- och bygglagen ska nödvändiga transporter kunna ske till bebyggelsen på tomten och
utryckningsfordon ska kunna ta sig till och från byggnader.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och
bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat stads- eller
landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen.
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Sökanden har 2017-03-02 inkommit med ett markutlåtande och yttrande där sökanden och
anlitad entreprenör anför att infarten kan komma att fa en lämplig lutning samt att
förutsättningarna for byggnation är goda. Vad sökanden och entreprenören anför förändrar
inte bygg- och miljökontorets bedömning.
Ansökan avstyrks med stöd av 2 kap 5 § och 8 kap 9 § plan- och bygglagen då sökt
förhandsbesked innebär tillskapande av en fastighet som med hänsyn till belägenhet,
omfång och övriga förutsättningar inte kan anses vara varaktigt lämpad för sitt ändamål.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.

Lagrum
9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar ankom 2016-08-16
Fotografier från bygg- och miljökontorets besiktning 2017-02-03
Remissvar från berörda sakägare
Sökandens yttrande över inkomna erinringar ankom 2016-12-08
Markutlåtande och yttrande ankom 2017-03-02
Översiktskarta
Tjansteskrivelse 2017-03-13

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Södra
Nånö 1:40.

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

Fastighetens areal är 6499 m 2.

Utdrag sb est yrkande
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Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och tre komplementbyggnader. Sökt
tomtplats är obebyggd.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över Färsna, antagen 1991-12-16, och
enligt denna berörs fastigheten av en preliminär vägdragning norr om Färsna. Enligt
Planerings- och utvecklingsavdelningen på Kommunstyrelsekontoret berörs sökt
förhandsbesked inte av vägdragningen som angetts i den fördjupade översiktsplanen.
Fastigheten omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen for Norrtälje kommun.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas
på den avsedda platsen.

Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges for en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte stiider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. 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.
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.
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Södra Nånö 1:14, Södra Nånö 1:16,
Södra Nånö 1:35, Södra Nånö 1:36, Södra Nånö 1:40, Södra Nånö 1:41, Södra Nånö 3:15
och Södra Nånö 3:25 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheten Södra Nånö 1:40 har enligt yttrande ingen erinran mot sökt
bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Södra Nånö 1:36, Södra Nånö 1:16, Södra Nånö 3:15 har enligt
yttranden erinringar mot sökt bebyggelse.

Utdragsb esty rkande
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Ägare till fastigheten Södra Nånö 1:36 anför bl.a. att de uttrycker oro ur
brandskyddssynpunkt då de undrar hur brandkåren ska kunna ta sig upp till fastigheten vid
eventuell brand. De anför även att vägen tram till områdets fastigheter inte klarar en högre
belastning samt att fritidshuset kommer att användas som ett permanentboende.
Ägare till fastigheterna Södra Nånö 1:16 och Södra Nånö 3:15, Norrtälje kommun, anför
att sökt tomtplats placeras nära en preliminär vagdragning enligt fördjupad översiktsplan
för Färsna och att utredning av vägdragningen pågår. Bygg- och miljökontoret har efter
yttrandet erhållit information från planerings- och utvecklingsavdelningen på
kommunstyrelsekontoret att sökt förhandsbesked inte berörs av vägdragningen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomma erinringar och har inkommit med
en skrivelse den 2016-12-08.
Bygg- och miljökontoret har inte utrett vidare huruvida anordnande av vatten och avlopp
går att lösa.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) med instämmande av Lennart Svenberg (S) och Gunnar Kjelldahl
(C) yrkar
- avslag på förhandsbesked enligt bygg- och miljökontorets förslag till beslut.

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall på förhandsbesked, enligt bifogad skrivelse.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet om
avslag.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdrag sbe styrk ande

M otivering:
Södra Nånö 1:40
Yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked dä vi inte delar förvaltningens bedömningar om
läm pligheten fö r att bygga på sökt plats. Beträffande infarten fram går av tjänsteskrivelsen att
infarten kom m er att ges en läm plig lutning enligt sökandes m arkutlåtande. Något m otiv till varför
den av sökandes lämnat m arkutlåtande inte är tilIräkneligt ges inte, endast a tt bygg- och
m iljökontorets bedömning inte förändras. Fastighetens omfång torde endast vara en fråga för den
sökandes uppfattning. Hänvisningen till bland annat stads-eller landskapsbilden samt natur och
kulturvärden på platsen finns ingen beskrivning av om det är stads- eller landskapsbild som åsyftas
eller vilka natur- och kulturvärden som avses.

Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin (M)
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Tälje 5:46 - förhandsbesked för nybyggnad av
omklädningsrum/café
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1, Avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av omklädningsrum/café.

Motivering
Enligt aktuell detaljplan (01-05) för fastigheten Tälje 5:46 får aktuell plats användas som
allmän plats i huvudsakligen avsedd för plantering. Detaljplanen för fastigheten är
upprättad 1911. Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett
gemensamt behov. Områden med beteckningen allmänt ändamål i äldre planer är avsedda
för allmänna ändamål och ska ha verksamheter med stat, kommun eller landsting som
huvudman.

En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet.
Sökanden i den aktuella ansökan är
Ansökan gäller förhandsbesked
för omklädningsrum/café med läktarfunktion och samlingslokal. Den aktuella ansökan
bedöms inte vaTa förenlig med detaljplanens bestämmelser vad gäller användningen då
allmän plats inte far upplåtas för en enskild verksamhet.
Den aktuella avvikelsen bedöms inte heller vara en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § planoch bygglagen samt inte heller vara ett sådant lämpligt komplement till användningen i
planen som finns föreskrivet i 9 kap 31 c § plan- och bygglagen.
Ansökan bedöms inte uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagens 9 kap 30 § planoch bygglagen.
Sökanden har i yttrande till bygg- och miljökontoret anfört att det pågår ett arbete med att
ändra detaljplanen för den aktuella delen av fastigheten Tälje 5:46. Vidare anför sökanden
att kontoret liar möjlighet att bedöma det inlämnade förslaget utifrån bestämmelserna i den
detaljplan som är under utarbetande.

Utdragsb e styrkande
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Bygg- och miljökontoret ska enligt plan- och bygglagen bedöma en ansökan mot den
aktuella detaljplanen för fastigheten. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras
eller ersätts av en ny detaljplan. En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut
har vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat
kommunens beslut att anta planen.

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

Underlag till beslut
Utdrag från detaljplanekarta (01-05)
Plan-, fasad-, och sektionsritning inkommen 2017-02-13
Yttrande från sökanden genom ombud O.Burman inkom 2017-02-20
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-03-07

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av omklädningsrum/café på fastigheten
Tälje 5:46.

Bakgrund
Aktuell plats omfattas av detaljplan 01-05 och aktuell plats ar bebyggd med temiisbanor
och en mindre servicebyggnad (café och omklädningsrum).

Bygg- och miljökontoret varit i kontakt med plan- och exploateringsenheten som meddelar
att arbetet med den pågående detaljplanen är nedprioriterat och att den inte är nära
antagande (planförslaget har varit ute på samråd under tiden 21 december 2012 - 15
februari 2013). Det förslag till detaljplanekarta som ligger på kommunens hemsida medger
ej heller någon byggrätt eller utökad byggrätt på den aktuella platsen då den även i förslag
till ny detaljplan är reglerad som allmän plats, anlagd park. Detta påverkar dock inte
kontorets förslag till beslut.

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

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Sökanden inkom 2017-02-20 med ett yttrande efter kontorets kommunicering. Yttrandet
ligger som bilaga till aktuell tjansteskrivelse.

Utdra gsbesty rkande
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Östra Ledinge 4:2 - uttagande av byggsanktionsavgift för
påbörjande av byggnation innan startbesked utfärdats
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. påföra
ägare till fastigheten Östra Ledinge 4:2, solidariskt en byggsanktionsavgift om 3 584
kronor for påbörjandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut
om startbesked.
2. byggsanktionsavgiften om 3 584 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner Laga kraft.

Motivering
Bygg- och miljökontoret mottog 2011-09-29 en anmälan om olaga tillbyggnad och ändrad
placering av gästhus samt nybyggnad av plank. Vid besiktning 2012-08-29 kunde kontoret
konstatera att en tillbyggnad gjorts på en komplementbyggnad ulan att startbesked utfärdats.
Det plank som uppförts utan lov togs ned efter kontakt med fastighetsägaren. Bygglov och
strandskyddsdispens i efterhand for tillbyggnad av komplementbyggnad beviljades 2016-0525.

Enligt kontorets uppgifter är tillbyggnaden påbörjad 2011-09-29,
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
byggforordn ingen.
Enligt plan- och byggforordningen som gällde vid tidpunkten får överträdelsen är
byggsanktions avgiften får 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 efter 8 § första
stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2. 9,
10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktions area.

Utdragsb estyrkande
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Enligt övergångsbestämmelserna till plan- och byggförordningen 2014:471 ska äldre
föreskrifter fortfarande gälla för överträdelser som har ägt rum före den 2 juli 2014. De nya
föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.
Den lindrigaste påföljden blir att ta ut en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen
(SFS 2016:773) då någon avgift för att åtgärd påboijats utan lov inte kantas ut i och med
övergångsbestämmelserna.
Enligt 9 kap 7 § är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6
kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked ar
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08
prisbasbclopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea.
Prisbasbeloppet år 2017 är 44 800 kronor.
Berörd tillbyggnad har en area om 11 kvm vilket ger en sanktionsarea om 1 1 -1 5 = 0 kvm,
Sanktions avgiften för att ha påbörjat en tillbyggnad på en komplementbyggnad utan
startbesked blir då 0,08 X 44 800 =3 584 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
Plan-, fasad-, och sektionsritning från ärende BoM 2014-2820
Fotografi från besiktning 2012-08-29
Karta
Tjänsteskri velse 2017-03-03

Ärendet
Bygg- och miljökontoret mottog 2011-09-29 en anmälan om olaga tillbyggnad och ändrad
placering av gästhus samt nybyggnad av plank. Vid besiktning 2012-08-29 kunde kontoret
konstatera att en tillbyggnad gjorts på en komplementbyggnad utan att startbesked utfärdats.

Utdragsb e styrkande
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Bygglov och strandskyddsdispens i efterhand för tillbyggnad av lcomplementbyggnad
beviljades 2016-05-25.

Bakgrund
Fastigheten Östra Ledinge 4:2 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och
komplcmcntbyggnader.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

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 kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk
som överträdelsen avser,
2. den som begick Överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.

Ut d ragsb estyrkande
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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 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 byggförordningen 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 fatt bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.

Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija 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,
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, cn kontorsbyggnad, en han del sbyggnad 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
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.

Utdrag sb est yrkande
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Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen far uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Blidö-Boda 1:13 -ansökan om strandskyddsdispens för muddring
och deponering av muddermassor
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår

1. avslå ansökan om dispens från strand skyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken, för muddring i vatten och uppläggning av muddermassor på land, med stöd
av 7 kap. 18b § miljöbalken. Särskilt skäl enligt 7 kap. 18c § bedöms saknas.

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

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut avgift för prövning av strandskyddsdispens enligt gällande
taxa för 2017 med 6 000 kr.

Motivering
Aktuellt område ligger i den skyddade viken Bodaviken, som i sin tur är belägen i den
trösklade havsviken Sikmarsundet på södra Blidö. Sikmarsundct ingår i länsstyrelsens
inventering av trösklade havsvikar (rapport Trösklade havsvikar i Stockholms län 1991:9).
Trösldade havsvikar är grunda vattenområden som hyser en stor mångfald av arter och som
fungerar som viktiga uppväxtmiljöer för fisk.

Vattenområdet i Bodaviken är markerat i dåvarande Fiskeriverkets BALAN CF-modell
som potentiella lek- och uppväxtområden för gädda, abborre och gös (rapport
Fiskrekrytering i Stockholms skärgård - underlag för fiskevård och biotopskydd 2007:31).
Fysiska ingrepp som muddring kan påtagligt förändra förutsättningarna för
fiskereproduktion och resultera i att ett område blir mindre lämpat som reproduktions- och
uppväxtområde. Vid muddring görs en kalavverkning av bottenfloran vilket påverkar
fiskar och andra OTganismer som nyttjar växtligheten som lek- och uppväxtområde.
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Grunda bottnar som på den aktuella platsen, erbjuder generellt goda uppväxtmiljöer för
fisk. Under de senaste decennierna har bestånden av framför allt gädda och abborre
minskat längs ostkusten. Det är därför av stor vikt att bevara de kvarvarande lek- och
uppväxtmiljöerna så intakta som möjligt.
Föreslagen muddring kommer enligt bygg- och miljönämndens bedömning att påverka
såväl botten- som vattenförhållandena vilket kan komma att försämra livsvillkoren för
djur- och växtlivet på platsen. Bygg- och miljönämnden bedömer att den aktuella
muddringen inte är förenlig med strand skyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet.
Då fastigheten Blidö-Boda 1:13 kan nås via land- och vägförbindelse bedöms den
enskildes behov av att muddra vid en brygga vara liten.
Enligt bygg- och miljönämndens bedömning är inte vattenområdet runt bryggan så pass
uppgrundat och igenvuxet att bryggan inte går att nyttja. Därför gör bygg- och
miljönämnden bedömningen att behovet av den sökta åtgärden inte kan anses vara så stort
att det enskilda intresset skulle väga över de allmänna intressen som strandskyddet ska
skydda.
Vid en intresseawägning mellan det enskilda och det allmänna intresset enligt 7 kap. 25§
miljöbalken bedöms det allmänna intresset som strandskyddet avser att bevara väga tyngre
än den enskildes intresse av att muddra.
Det faktum att det tidigare har beviljats tillstånd till muddringsarbeten i viken ändrar inte
bedömningen utifrån dagens kunskap om platsens naturförhållanden och
muddringsarbetens negativa påverkan på vattenmiljön. Strandskyddet ska även bedömas
utifrån ett långsiktigt perspektiv. En fortsatt generös dispensgivning for muddringar
kommer att skada livsmiljöerna i viken. Strandskyddsreglema har även skärpts sedan år
2000 då tillståndet till den tidigare muddringen gavs.
Bygg- och miljönämnden bedömer sammanfattningsvis att särskilt skal enligt 7 kap. 18c §
miljöbalken inte kan anses föreligga för muddringen. En muddring på aktuell plats skulle
även strida mot strandskyddets biologiska syfte. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare
att det enskilda intresset av att utföra åtgärderna inte kan anses väga tyngre än det allmänna
intresset av att bevara naturvärdena på platsen. Förutsättningar för dispens saknas därmed.
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Underlag till beslut
Ansökningshandlingar inkommna 2017-01-31
Inspektion utförd av bygg- och miljökontoret 2017-03-15
Karta
Fotografier
Tjänsteskrivelse 2017-03-15

Bakgrund
Sökande önskar utföra muddringcn i anslutning till befintlig brygga då sjöbottnen har
grundats upp så att det är svårt att komma in med båt vid lågvatten samt för att möjliggöra
bad.

Fördjupningen av botten efter muddring beräknas bli som mest 1 m. Bottenarean som
berörs av muddringcn är 125 m2 och volymen muddermassor beräknas uppgå till 125 m \
Massorna avses att läggas upp på samma fastighet på en yta om 300 m2. Platsen för
deponering är bevuxen med i huvudsak gräs. Sjöbotten utgörs av sedimentrik mjukbotten.
Sökande inkom även 2016 med en ansökan om strandslcyddsdispens och anmälan om
deponering av muddermassor. Sökande meddelades att förutsättningarna för att få
strandslcyddsdispens var små med hänvisning till att Sikmarsundet är ett viktigt
fiskreproduktionsområde enligt dåvarande Fiskeriverkets BALANCE-modcll, Sökande
återkallade då sin ansökan.
1 den nu aktuella ansökan har muddringens omfattning minskats ner något. Berörd
bottenarea är den samma men massornas volym har minskats ner från 200 m3 till 125 m3.
Sökande hänvisar nu till en dom som Miljödomstolen meddelade 2000-07-06, mål nr M 600:10. Domen gav Föreningen för Sikmarsundets bevarande tillstånd till en om fattande
muddring i Sikmarsundet där totalt 17 stycken fastigheter ingick, inklusive Blidö-Boda
1:13. Muddringsarbeten skulle utföras vid de ingående fastigheternas bryggor. Deponering
av muddermassor skulle ske dels på egna fastigheter, dels på en gemensam tipplats i
området. Muddringsytan vid Blidö-Boda 1:13 skulle uppgå till 150 m2 och volymen
muddermassor till 75 m3. Enligt tillståndet var arbetstiden för sista slutförandedatum av
muddringsarbetena satt till sista januari 2003. Muddringama utfördes vid samtliga
fastigheter utom vid just Blidö-Boda 1:13 och de nuvarande fastighetsägarna vill nu pröva
möjligheten att få strandskyddsdispens till muddring.
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Fastigheten är belägen utanför dctaljplanelagt område. För fastigheten gäller 100 meter
strandskydd. Fastigheten ingår i område som ar riksintressant på grund av sina samlade
natur- och kulturvärden enligt miljöbalken 4 kap. Fastigheten ingår inte i några övriga
riksintressen. Vattenområdet ingår i tre Balanceområden - lekområde för abborre samt
uppväxtområde för gädda och gös.
Sikmarsundet ar en trösklad havsvik som ingår i länsstyrelsens inventering av trösklade
havsvikar i Stockholms län, rapport 1991:9

Tillämplig lagstiftning
1-4 kap, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Inom strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras
för byggnader, anläggningar eller anordningar enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Inom
strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djureller växtarter enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får
man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det
området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering ar val 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.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) med instämmande av Lennart Svenberg (S) och Gunnar Kjelldahl
(C) yrkar
- avslag på ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsema for muddring enligt
bygg- och miljökontorets förslag till beslut.

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall på muddring, enligt bifogad skrivelse.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt yrkandet om
avslag.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Blidö-Boda 1:13
Yrkar bifall till ansökan. Bodaviken kan Inte anses vara en trösklad havsvik då anslutningen till havet
är genom en grävd kanal. Fiskeriverkets Balance-modell är just en modeli och ingen exakt vetenskap
enligt Länsstyrelsens fiskerikonsuient Henrik C Andersson och därför inte befogad som anledning a tt
neka dispens. Den ytte rst lilla påverkan på bottenfaunan som sökt åtgärd innebär kan inte anses stå i
proportion till den inskränkningen av nyttjande rätten som den enskilde drabbas av särskilt som
tillstånd fö r m uddring har givits tidigare i samma vik. Sökt åtgärd strider inte heller mot
strandskyddets syfte.

Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin(M)
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1. VA-utbyggnad i norra Grisslehamn.
2. Bassängnätverk
Bygglovchef Anna Keskitalo informerar om
3. Ärende Slipen
4. Ärende Roslagsmuséet
5. Ärende Kapellet
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