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Dnr 2017-1004

Alsvik 3:86 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöballcen för nybyggnad av
ett enbostadshus inom fastigheten Alsvik 3:86

2.

avslå bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Alsvilc 3:86.

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

Motivering
Fastigheten är obebyggd idag, så när som på ett mindre uthus. Den 4 juni 2015 beviljade
bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett
enbostadshus på fastigheten Alsvilc 3:86. Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut 20
mars 2017. Detta beslut överprövades till mark- och miljödomstolen som den 29 augusti
2017 avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut i detta ärende står därmed fast.

Nu har en ny ansökan om bygglov för enbostadshus lämnats in till bygg- och
miljönämnden. Bedömning görs att bygglovet inte skiljer sig nämnvärt från tidigare
upphävt lov och strandskyddsdispens. Nya ytterligare skäl att bevilja dispens för det nu
sökta huset har inte framkommit.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.

Utdragsbestyrlcande
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En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Ett nytt enbostadshus på platsen bedöms utöka den privata hemfridszonen inom sökt
område på bekostnad av det område som idag är tillgängligt för allmänheten.
Med hänvisning till ovan nämnda och till det tidigare upphävda beslutet för
strandskyddsdispens och bygglov på fastigheten Alsvik 3:86 bör denna ansökan avslås.
Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens bedöms saknas. Sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Sökt enbostadshus är placerat inom strandskyddat område. Lokaliseringen bedöms som
olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av
byggnader med hänvisning till bland annat natur- och kulturvärdena på platsen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.

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

Underlag till beslut
Tjänsteskri velse 2017-10-30
Karta
Länsstyrelsens beslut 2017-03-20
Mark- och miljödomstolens beslut 2017-08-29

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

Utdragsbestyrlcande
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Bakgrund
Den 13 november 2014 lämnades en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens in för
nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Alsvilc 3:86. Den 4 juni 2015 beslöt byggoch miljönämnden att bevilja ansökan om bygglov och strandskyddsdispens. Den 20 mars
2017 beslöt länsstyrelsen att upphäva nämndens beslut då särskilda skäl att bevilja dispens
från strandskyddet inte bedömdes föreligga. Sökande har överklagat länsstyrelsens beslut
till mark- och miljödomstolen. Detta beslut överprövades till mark- och miljödomstolen
som den 29 augusti 2017 avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens
beslut att bevilja strandskyddsdispens och bygglov står därmed fast.

Nu sökt enbostadshus har något större volym än byggnaden i den tidigare ansökan.
Byggnadens placering skiljer sig på några meter.
Fastigheten ingår i område med avstyckningsplan.
Fastigheten är endast bebyggd med ett mindre uthus på ca 10 kvm.
Fastighetens areal är 3 120 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alsvilc 3:86 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

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

Inom ett strandslcyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande
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För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

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

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

Utdragsbestyrkande

Ärende Alsvik 3:86 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Yrkar bifall till sökt strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Motivering:
MB 7 kap 18c§ l:a skäl åberopas. Saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Området utgör samlad bebyggelse och uppfattas redan som ianspråktaget av allmänheten. 2 mindre
byggnader finns redan på fastigheten. Någon § som anger hur stor en byggnad måste vara för att
platsen skall anses ianspråktagen finns inte redovisad utan är en subjektiv bedömning. Området har
aldrig varit frekventerat av det rörliga friluftslivet då området kräver egen båt för att nå och befintlig
bebyggelse sett från sjösidan redan gör att området uppfattats om ianspråktaget.
Tolkningen av (prop. 2008/09:119, sid 53) att hänsyn skall tas till hur området utvecklas i framtiden
anses vara av intresse. Hur området skulle kunna utvecklas i framtiden med tanke på den samlade
bebyggelsen och att det är på en ö framstår som e tt ologiskt och obegripligt argument.
Några särskilda naturvärden finns inte redovisade.
Hänvisar också till dom från MMD vid Nacka tingsrätt (mål nr M 5539-15) och domstolens
motivering om proportionalitetsprövning.
Enligt RF 2 kap 15§ får inskränkningar i enskilds äganderätt bara göras för att tillgodose ett
"angeläget allmänt intresse" Givet förhållandena på platsen där fastighetsägaren sökt dispens är det
orim ligt att se en sådan grund för att neka dispens.

Yxlan 2017-11-26
Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin (M)
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Edeby 14:1 - strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöballcen för nybyggnad av
ett båthus inom fastigheten Edeby 14:1.

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

Motivering
Vid en besiktning utförd av bygg- och miljökontoret 13 september 2017 inom fastigheten
Edeby 14:1 framkom att sökt plats är obebyggd. Intill sökt plats finns en brygga. Platsen är
i övrigt obebyggd. Sjöbotten är grusig och sparsamt beväxt med vass.

Fastigheten går att nå med bil. Några av miljöballcens nämnda skäl för att medge
strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt åtgärd. Tillkomsten av ett båthus på
sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket skulle ha en avhållande effekt på
besökande allmänhet både på land och från vatten.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan
bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av
hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.

Utdragsbestyrkande
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Det aktuella området där det avsedda båthuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgängliga. Befintlig brygga tillsammans med nu sökt båthus bedöms ta i
anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt
tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.

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

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-10-27
Karta

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett båthus inom fastigheten
Edeby 14:1.

Bakgrund
Sökande har idag ett båthus på fastigheten Edeby S:10. Befintlig byggnaden är gammal
och placerad på en samfällighet. På grund av landhöjningen är denna byggnad nu delvis
placerad på land och går därför inte längre att nyttja som båthus. Byggnaden är dessutom i
behov av renovering. Båthuset är byggd på samfälld mark där det finns en
gemensamhetsbrygga. För att kunna nyttja båthuset på nuvarande fastighet skulle det
behöva placeras längre ut i vattnet. Skulle den flyttas längre ut i vattnet skulle det försvåra
för de som nyttjar bryggan på Edeby S: 10. Därför önskar sökande riva båthuset på Edeby
S:10 och istället uppföra det på Edeby 14:1, vilket är sökandes egen mark.

Fastigheten Edeby 14:1 ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten är Edeby 14:1 skifte 1 är obebyggd.

Utdragsbestyrlcande
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Fastighetens areal är 87,4 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Edeby 14:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Edeby 14:1 belägen inom område
med höga naturvärden (se kapitel 12).
Enligt BALANCE-projektets modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över
fisklekplatser och yngelområden är området utpekat som lekområde för abborre och
uppväxtområde för gös och gädda.

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

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

Utdragsbestyrkande
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

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

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

Utdragsbestyrkande

Ärende Edeby 14:1 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus
Yrkar bifall till sökt strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus
Motivering:
Flytten av båthuset möjliggör för samfälligheten att erbjuda delägare som idag inte har båtplats en
sådan. Nuvarande båthus är också placerat på e tt ställe som ÄR frekventerat och allemansrättsligt
tillgängligt och en fly tt innebär att den tillgängligheten utökas. Sökt placering är intill en befintlig
brygga och i anslutning till Edeby 23:1 som är bebyggd. En helhetsbedömning ger vid handen att den
allemansrättsliga tillgängligheten gynnas då nuvarande plats för båthuset friställs, samfälligheten kan
erbjuda ny byggplatser till sina medlemmar, gemensamhetsanläggningar för bryggor brukar
applåderas, och det nya båthuset placeras på ett ställe som redan uppfattas som ianspråktaget
då placeringen är i direkt anslutning till brygga och bebyggelse. Man kan utan vidare påstå att detta
är en vinn-vinn situation.
Tjänsteskrivelsens hänvisning till att fastigheten går att nå med bil saknar betydelse för
bedömningen. Under punkten "Bakgrund" l:a stycket redovisas skälen till ansökan. Helt korrekt
redovisning av sakförhållandena. Resterande punkter får anses sakna betydelse. Till yttermera visso
kan e tt båthus m itt uppe på land inte anses kunna fylla sin funktion.

MB 7 kap 18c§ l:a skäl åberopas. Saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Därför skall strandskyddsdispens och bygglov beviljas.
Yxlan 2017-11-26
Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin (M)
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Hallsta 2:117 - bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
(garage/förråd)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. bevilja bygglov för komplementbyggnad (garage/förråd) inom fastigheten Hallsta
2:117,
2. åtgärden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen.
3. bevilja startbesked för påböljande av åtgärden,
4. fastställa kontrollplanen,
5. uppgifter enligt nedan upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljönämnden inför utfärdande av slutbesked,
6. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras
7. åtgärden inte är av sådan omfattning att fardigställandeskydd behövs enligt lagen om
fardigställandeskydd.

Motivering
Nu sökt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd) avviker från
gällande detaljplan avseende placering på parkmark, mark som inte får bebyggas.
Avvikelsen får anses vara förenlig med detaljplanens syfte, och den sökta åtgärden bedöms
vara av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med vad som avses i 9 kap 31 b § 2 planoch bygglagen.

Hela det bebyggda området där aktuell fastighet ingår strider mot gällande detaljplan antagen
1963. Alla fastigheter var bebyggda innan detaljplanen antogs för flerbostadshus och
parkmark.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljökontorets bedömning
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser då garaget och hela fastigheten omfattas
av parkmarlc, mark som inte får bebyggas. Hela det bebyggda området strider mot gällande
detaljplan antagen 1963. Alla fastigheter var bebyggda innan detaljplanen antogs for
flerbostadshus och parkmark.

Nu sökt bygglov för nybyggnad av garage bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna
i 9 kap 30 § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 3 0 - 3 1 §§ plan- och bygglagen.

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påböijats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböijade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.

Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till bygg- och
miljönämnden.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påböijas.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Ansökan om slutbesked görs
enklast via Norrtälje kommuns E-tjänst på adressen: www.norrtalie.se/bygg
Du kan även gå direkt till e-tjänsten via nedan länk:
www.norrtali e.se/e-tj anster/bygg-slutbesked
Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

Utdragsbestyrkande
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Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för
handläggning av ärendet.
Avgift enligt gällande taxa är 9000 kronor.
Då handläggningen av ert ärende tagit kortare tid än den som fastställts i gällande taxa har
bygg-och miljönämnden beslutat att avgiften i detta ärende ska sättas ned.

Avgift: 6720 kronor.
Faktura skickas i separat försändelse enligt det nedjusterade beloppet.

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

Underlag till beslut
Tj änsteskrivelse 2017-10-24
Ansökningshandlingar
Karta och detaljplan
Yttrande

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Hallsta 2:117.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan 05-118 som medger allmän plats, park eller plantering.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Garaget placeras på fastigheten vilken enligt gällande detaljplan upprättad 1963 ska vara
avsedd för parkmarlc, mark som inte får bebyggas.
Fastigheten är avstyckad 1928. Fastighetens areal är 958 m2.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med enbostadshus och uthus.

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

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Hallsta 2:118, 2:161, 2:228, 2:174, 2:90
och 2:120 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheten Hallsta 2:120 har enligt yttrande inget att erinra, men hade några
funderingar rörande sökt bebyggelse. Sökande har varit i kontakt med ägaren av Hallsta
2:120 efter skrivelsen.
Ägare till fastigheterna Hallsta 2:118, 2:161, 2:228, 2:174 och 2:90 har inte kommit in med
några yttranden.

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar
- bifall på ansökan.

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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Norröra 2:61 - uttagande av byggsanktionsavgift för olaga utförd
trädfällning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden med stöd av 11 kap 53 § punkt 2 besluta
att
1. inte p å f ö r a ä g a r e
av fastigheten Norröra 2:61, en
byggsanlctionsa^nmonittrormmaraimin^Lnom Norröra 2:61.

Motivering
Eftersom bygg- och miljönämnden inte med säkerhet kan fastställa vem som utfört
åtgärden eller vem som dragit nytta av åtgärden kvarstår möjligheten att rikta anspråket på
fastighetsägaren.

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.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Vid en besiktning utförd av bygg- och miljökontoret den 24 januari 2017 konstaterades att
minst 17 träd har avverkats på fastigheten Norröra 2:61 på senare år. Detta har skett inom
ett detaljplanelagt område som är klassat som allmän plats/parkmark och där
trädfällningsförbud råder.

Antalet har fastställts genom att räkna stubbar på fastigheten.
De stubbar som var väldigt gamla och ruttna, samt de träd som man uppenbart ser har varit
skadade i stammen har inte räknats med. Avverkningen är av sådan omfattning att marklov
krävs.

Utdragsbestyrkande
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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.
För att undgå byggsanktionsavgift måste rättelse ske innan ärendet tas upp hos bygg- och
miljönämnden. Bedömning görs att rättelse i enlighet med nämnda rättsfall enbart kan vara
återplantering av träd. Någon återplantering av träd har inte heller skett.
Enligt 9 kap 17 § 4 p. plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften, för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ha fällt träd, 0,25 prisbasbelopp per
träd för trädfällning. Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen får avgiften uppgå till
högst 50 prisbasbelopp. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor.
Att falla 17 träd vid ett prisbasbelopp på 44 800 kronor ger en byggsanktionsavgift om:
17x0,25x44 800=190 400 kronor,

Lagrum
10 kap 3 § och 11 kap. 5, 53 och 57 §§, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 1 och 17 §§ plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Karta
fotografier
Tjänsteskrivelse 2017-10-30

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har i en skriftlig anmälan inkommen 30 november 2016 fått
kännedom om att trädfällning kan ha vidtagits utan marklov inom fastigheten Norröra
2:61.

Bakgrund
Fastigheten Norröra 2:61 omfattas av detaljplan. Enligt gällande detaljplan är fastigheten
klassad som allmän plats, parkmark. 1 fastställelsen av byggnadsplanen 15 maj 1974
framgår det att trädfällningsförbud, enligt 110 § fjärde stycket byggnadslagen, råder inom
det aktuella området. Undantag görs av torra träd och inom område som utgör vägmark.
Trädfallningsförbudet framgår således av detaljplanen.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljökontoret kunde konstatera att vid tidpunkten for åtgärden fanns ingen
ansökan om marklov inlämnad till bygg- och miljönämnden. En besiktning på fastigheten
24 januari 2017 visade att ett antal träd avverkats i området mellan överliggande
tomtplatser och strandlinjen.
För att fastställa hur många träd som fällts, räknades antalet kvarvarande stubbar. De
stubbar som var väldigt gamla och ruttna, samt de träd som man uppenbart ser har varit
skadade i stammen har inte räknats med. Stubbarna har även fotograferats.
Bygg- och miljönämnden kan vid krav på byggsanktionsavgift ställa den till
fastighetensägaren, den som utfört åtgärden eller den som dragit nytta av åtgärden.
Eftersom bygg- och miljönämnden inte med säkerhet kan fastställa vem som utfört
åtgärden eller vem som dragit nytta av åtgärden kvarstår möjligheten att rikta anspråket på
fastighetsägaren. Utfärdande av byggsanktionsavgift riktas därför till fastighetsägaren av
fastigheten Norröra 2:61.

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.

Utdragsbestyrkande
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Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanlctionsavgift 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 byggsanlctionsavgift enligt 11 kap.
plan- och bygglagen tas ut for 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 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanlctionsavgift 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 fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 17 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan marlcåtgärd som
kräver lov enligt 9 kap. 11,12 eller 13 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har
gett ett startbeslced 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.

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.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) yrkar att
- inte påföra en byggsanktionsavgift.

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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Närtunaby 5:4 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Närtunaby
5:4.
Motivering
Fastigheten Närtunaby 5:4 ligger inom inflygningsområde för Stockholm Arlanda airport
(nedan kallat Arlanda). Arlanda är ett riksintresse för luftfarten och byggnation får inte ske
så att riksintresset riskerar att skadas.

Det är Swedavia som äger och driver Arlanda. Det är också de som kan bli
ersättningsskyldiga för att vidta åtgärder på och vid bullerdrabbade bostäder.
Det är de beräknade bullervärdena som avgör om bullernivån på respektive fastighet och
bostadshus är godtagbara eller inte. Inte uppmätta ljudnivåer.
Swedavia har hörts i aktuellt ärende och de har gjort bedömningen att det kan vara svårt att
klara bullerkraven för bostad på sökt fastighet. Enligt beräknade värden kommer
maxbullemivåema att överstiga 70 dB (A). Swedavia ställer sig därmed negativ till sökt
förhandsbesked.
Undersökningar har visat att det är skadligt för människors hälsa att utsättas för buller i sin
närmiljö. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Närtunaby 5:4 belägen
inom miljö- och bullerstört område där nya bostäder anses olämpliga med hänsyn till både
verksamheten och kravet på sundhet för bebyggelsen och bör därmed vägras med stöd av 2
kap 1-5 §§ plan- och bygglagen. Flygbullret på platsen bedöms leda till att kraven på en
god bebyggelsemiljö inte kan uppfyllas.
Särskilda skäl för att, trots bullret, bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus på platsen
saknas.

Lagrum
9 kap 31 § plan- och bygglagen
Utdragsbestyrlcande
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Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-10-27
Kartor

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Närtunaby 5 :4.

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

Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är 38,7 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Närtunaby 5:4 belägen inom miljöoch bullerstört område (se kapitel 11) där nya bostäder respektive annan nybebyggelse än
den som erfordras för pågående verksamhet anses olämplig med hänsyn till både
verksamheten och kravet på sundhet för bebyggelsen och bör därmed vägras med stöd av 2
kap 1-5 §§ plan- och bygglagen. Även permanentning av fritidshus anses som olämplig
bebyggelse.
I Närtuna kan undantag göras för att tillgodose jordbrukets eller annan etablerad
näringsverksamhets behov.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Närtunaby 5:4 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön, Närtuna-Gottröra. Riksintresset speglar en förhistorisk
och medeltida centralbygd med goda kommunikationer och lång bosättnings- och
odlingskontinuitet. Gottröra och Närtuna medeltida sockencentra, herrgårds- och bymiljöer
illustrerar väl lokalsamhällets sociala organisation. Den äldre byorganisationen,
skiftesreformema och godspolitiken har på olika sätt satt sin prägel på det agrara
landskapet och bebyggelsen (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöballcen tillämpas.
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Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
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Rö-Söderby 3:1 - föreläggande om rättelse avseende ovårdad
tomt
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

1. F ö r e l ä g g a f a s t i g h e t e n Rö-Söderby 3:1,
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. Objekten som
ska tas bort är som följer enligt bilaga 1
Sida 1: De två oidentifierade maskinerna.
Sida 2: Metallföremålet, metallskrotet och den röda fordonsvagnen
Sida 3: Fordonen med registreringsnummer ECH 572 och JCP 055
Sida 4: Högen med träbackar
Sida 5: Fordonet med registreringsnumret RDE 419
Sida 6: Fordonet med registreringsnumret PDD 062
Sida 7: Lastfordonet på bilden med märkningen 69
Sida 8: Fordonet med registreringsnumret XFT 108
Sida 9: Vagnen som är märkt med P.Hagfält 0175-732 10 och gula vagnen med märket
epolce
Sida 10: Fordonet med delcalen Broddway och fordonet med registreringsnumret CBF
614 (syns också på sida 11)
Sida 11: Fordonet på bilden med vamingstriangel och märket Broddwa (syns också på
sida 12)
Sida 12: Den röda gräsklipparen och högen med trä- och metallskrot
Sida 13: Det vita metalltinget och fordonsvagnen med rostig metall
Sida 14: Metallanordningen som delvis är blå och fordon med ett registreringsnummer
som slutar på HZ 612
Sida 15: Fordonen med registreringsnumren BMK 238 och KMY 065
Sida 16: Fordonen med registreringsnumren UEC 941 och KB A 067
Sida 17: Den svarat bilen utan registreringsskylt
Sida 18: De två skoporna och metall anordningen
Sida 19: Fordonen med registreringsnumren PFR 416 och HZB 215
Sida 20: Den röda lastbilen av märket Volvo och fordonet med registreringsnumret
CXH 757
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Sida 21: Den blå vagnen och den vita husvagnen
Sida 22: Samtliga gula städredskap och vagnen
Sida 23: Fordonet med registreringsnumret PFR 416
Sida 24: Vagnen som är märkt med Scania
Sida 25: Den blå containern
Sida 26: Den gula traktorn av märket Volvo, skopan och plogbadet
Sida 27: Högen med trädelar (syns också på sida 29), den gula maskinen och den svarta
maskinen
Sida 28: Fordonet med registreringsnumret GSG 035
Sida 29: Högen med trädelar (syns också på sida 27)
Sida 30: Den blå/turkosa maskinen
Sida 31: Det svarta fordonet av märket Audi med registreringsnummer som böljar på
R LY 55
Sida 32: Fordonet med registreringsnumret DXU 793
Sida 33: Fordonet med registreringsnumret HZS 978
Sida 34: Fordonet med registreringsnumret FBA 512
Sida 35: Den vita vagnen med märket AS G
Sida 36: De åtta uppställda betongklossama
Sida 37: Containern med märkningen PTNU 003 075 5
Sida 38: Cementbilen som har gula och röda ränder, den röda behållaren med märket
Leibherr, den rostiga skopan, den gröna containern, cementbilen som har vita
och röda ränder
Sida 39: Den vita vagnen som är märkt med Flybergs trä
Sida 40: Den gröna containern, den gula behållaren, den gula containern och den röda
containern
Sida 41: Högen med metallföremål och den gröngråa containern
2. Om föreläggandet inte följs skal
fastigheten Rö-Söderby 3:1, betala ett vite om 20 000 kronor.

lägare till

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning den 8 maj 2017 konstaterades att
det på fastigheten Rö-Söderby 3:1 finns ett större antal fordon, metallskrot och bråte
på en begränsad yta.

Tomten är i så pass ovårdat skick så att det medför olägenhet för omgivningen och
miljön.
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ägare till fastigheten Rö-Söderby 3:1 har i
skrivelse daterad den 13 februari 2017 beretts möjlighet att inkomma med en 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.
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 bedöms utgöra rättelse av det olovligt
utförda.
lägare till fastigheten Rö-Söderby 3:1 föreläggs
med stoa av 1 i kap zu § plan- ocn 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 3 7 ^ p l^ ^ o c l^ w g la g e r^ å ^ fö re lä g g a n d e t förenas med vite.
Ett beslut om
ägare till fastigheten RöSöderby 3:1, ska betala ett vite om 20 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då ägaren 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
Fotografier från besiktning 8 maj 2017 (redovisar vad som ska tas bort)
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-08-10 med tillägg 2017-10-19
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-31 § 117

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
- L j KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2017-11-23

au §142

4(5)

Dnr 2017-190

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen den 23 januari 2017 fått
kännedom om att fastigheten Rö-Söderby 3:1 bedömdes vara ovårdad.
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning den 8 maj 2017 konstaterades att
det på fastigheten Rö-Söderby 3:1 finns större antal föremål och bilar på en begränsad
yta.

Bakgrund
Fastigheten Rö-Söderby 3:1 är obebyggd av fasta byggnader. Det finns en rad vagnar,
baracker, husvagnar och containrar uppställda på fastigheten. Den nu anmälda
nedskräpningen avser ovårdad tomt.

Fastighetens areal är 17 226 kvm.
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
förtrafiken 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 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 markoch miljödomstol.
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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 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 rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om
sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med
Bygg- och miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen,
och ärendet avskrivs från nämndens vidare handläggning.

Kommunicering efter au
Fastighetsägaren
inkom den 5 oktober 2017 med ett yttrande över bygg- och
miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut. Han skriver att markområdet används som
uppställningsplats för maskiner och utrustning som används till åkeriverksamhet. Han
skriver att en del fordon är avställda men att de kan repareras. Att han har för avsikt att
bedriva jordsortering. Han skriver att platsen ligger i ett industriområde och att läget passar
bra som uppställningsplats då det ligger avskilt från allmänheten och att fastigheter i
närheten har liknande upplag. Han anser inte att tomten är ovårdad eller att det är någon
större olägenhet för omgivningen. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
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Solö 1:54 -strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
garage samt utökning av parkering
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av garage
och utökning av parkeringsplatser.
2. avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt utökning av parkeringsplatser.

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av parkering samt
nybyggnad av garage.

Tomtplatsen för garage är obebyggd. På den sökta platsen finns det möjlighet för
parkering. Enligt sökande är området 9-10 m brett vilket ger möjlighet att parkera fyra
bilar.
Fastigheten ingår i område som omfattas av detaljplan 25-76 som antogs av
kommunfullmäktige 14 april 2014 § 81. Länsstyrelsen upphävde antagandet av
detaljplanen den 22 december 2015. Beslutet överldagades till Regeringen och
Näringsdepartementet ändrade den 1 december 2016 länsstyrelsens beslut. Planen vann
laga kraft den 1 december 2016.
I den aktuella detaljplanen är, där de sökta åtgärderna är redovisade, parkmark och
strandskyddet är inte upphävt. Detta innebär att en prövning mot miljöbalkens och planoch bygglagens bestämmelser måste göras.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan
bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av
hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
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Det aktuella området där det avsedda garaget och parkeringarna ska placeras berör mark
som är allemansrättsligt tillgängliga.
Åtgärderna kommer genom sin användning att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten
från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt
att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökta åtgärder. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Den aktuella placeringen på parkmarlc är inte heller förenlig med detaljplanens
bestämmelse vad gäller användning. Vägar för fordonstrafik är generellt inte tillåtet inom
användningen park om det inte har angetts som egenskap sbestämmelse eller finns tydligt
beskrivet i planens syfte. Undantaget är när det behövs för områdets behov, till exempel en
mindre serviceväg för att nå en viss anläggning inom parken. Ett mindre antal
parkeringsplatser för besökare till parken eller parkens komplement kan ingå om platsen
medger det. Det är lämpligt att placeringen av dessa avgränsas på plankartan med
egenslcapsbestämmelser. Om det rör sig om en större parkering anges det istället med
användningen parkeringsplats.
Den aktuella parkeringen och garaget är, som bygg- och miljökontoret förstår det, tänkt att
användas för enskilt bruk till de boende på Amholmen. Avvikelsen från detaljplanen
bedöms inte heller vara en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 30 och 31 b § plan- och bygglagen.
7 kap 13-15, 18c samt 26 § miljöbalken.

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

Underlag till beslut
Plankarta 25-76
Situationsplan inkommen 2013-02-15
Skrivelse inkommen 2013-02-15
Skrivelse från fastighetsägaren 2013-04-19
Ansökan inkommen 2013-02-15
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-04-18 med tillägg 2017-10-30
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-04 § 70

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för garage och parkeringsplatser.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som omfattas av detaljplan 25-76 som antogs av
kommunfullmäktige 14 april 2014 § 81. Länsstyrelsen upphävde antagandet av
detaljplanen den 22 december 2015. Beslutet överklagades till Regeringen och
Näringsdepartementet ändrade den 1 december 2016 länsstyrelsens beslut. Planen vann
laga kraft den 1 december 2016.

Tomtplatsen för garage är obebyggd. På den sökta platsen finns det möjlighet för
parkering. Enligt sökande är området 9-10 m brett vilket ger möjlighet att parkera fyra
bilar.
Området används av fastigheterna som är belägna på ön Amholmen. På ön finns det tre
fastigheter som är bebyggda.
Fastighetens areal är 367 134 m2.
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Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Solö 1:54 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).

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

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
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Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a §
2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.
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.

Utdragsbestyrkande

JLj

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

6(6)

2017-11-23

Dnr 2013-293

Kommunicering efter au
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.
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Dnr 2016-1642

Månatlig ekonom isk uppföljning för perioden t o m oktober månad 2017
Förslag till beslut
Arbetsutskott föreslår bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen
Underlag för beslut
Månadsuppföljning samt tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09
Bakgrund
Oktober månads resultat visar en avvikelse på 5 626 tkr.

I detta ingår lägre kostnader med 6 628 tkr samtidigt som intäkterna är 1 003 tkr lägre än
budgeterat. Bygglovenhetens intäkter är 1 825 tkr lägre samtidigt som miljö- och
hälsoskydds intäkter är 490 tkr högre än budgeterat. Även livsmedelsenhetens intäkter är
430 tkr högre än budgeterat. För livsmedel planeras en överföring av intäkter motsvarande
245 tkr till 2018 på grund av att inspektioner inte har kunnat utföras under 2017
(kontrollskuld). Detta ligger med i årsprognosen.
De lägre kostnaderna innehåller personal med 2 641 tkr på grund av vakanser. De övriga
verksamhetskostnaderna är 4 078 tkr lägre där största posten består av konsultinsatser i
kontorets olika projekt för digitala verktyg, robotisering m m samt att uppstart för flera
projekt har försenats. Här beräknas en större del av kostnaderna komma i november och
december men risken är också att de kommer efter årsskiftet.
Prognosen för helåret är en avvikelse jämfört med budget på 2 116 tkr. Skillnaden jämfört
med prognosen i delår 2 består i konsultkostnader vilka befaras komma efter årsskiftet.
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1. Samråd avseende utbyggnad av Lindholmen reningsverk. Bygg- och miljökontoret
lämnar yttrande.

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