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Gärsta 1:15 - Olaga uppfört fritidshus
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
förelägga
ägare till
fastigheten Gärsta 1:15, att snarast, dock senast inom 6 månader från att detta beslut
vinner laga kraft, vidta rättelse genom att riva olaga uppfört fritidshus, samt
2. om förelä andet inte följs ska|
ägare till fastigheten Gärsta 1:15, betala ett vite om 150 000 kronor
vardera.
Motivering

Vid en besiktning på fastigheten Gärsta 1:15 den 9 maj 2016 konstaterade bygg- och
miljökontoret att en rad åtgärder vidtagits på platsen. Bland annat fanns en ny byggnad
uppförd på fastigheten. Byggnaden är på den bifogade situationsplanen och fotografiet
benämnd A. Bygg- och miljökontoret gjorde bedömningen att byggnaden var att klassa
som ett fritidshus och att detta var bebott.
Efter kontroll mot kommunens register framgick att byggnaden saknade såväl lov som
strandskyddsdispens. Den 9 maj 2016 skickades ett brev ut till fastighetsägarna med en
begäran om yttrande i frågan. I skrivelsen gavs ägarna möjlighet att lämna in en förklaring
till utförd åtgärd. De fick även information om eventuella påföljder.
Utförd nybyggnad av fritidshus bedöms vara en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap 2 §
plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms även kräva dispens från strandskyddet enlig 7 kap
15 § miljöbalken.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att byggnaden är ett fritidshus. För att en
byggnad ska kunna betraktas som en gäststuga krävs att det finns en huvudbyggnad som
gäststugan kan vara ett komplement till.

Utdragsbestyrkande

J_

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(8)

2018-05-04

Dnr 2016-1463

Då annan huvudbyggnad saknas, bedöms därför uppförd byggnad vara en huvudbyggnad.
På grund av byggnadens enklare utformning bedöms detta vara att betrakta som ett
fritidshus och inte som ett enbostadshus. Huset är bebott och kan därför inte betraktas som
övrig byggnad.
Fastighetsägarna svarade på skrivelsen, daterad 2016-05-09, och bad om ett förtydligande
om vilket hus som vi ansåg vara olovligt uppfört. Ett förtydligande skickades därefter ut
till fastighetsägarna. De svarade då att den byggnad som bygg- och miljökontoret bedömt
vara ett nybyggt fritidshus var en befintlig gäststuga som nyligen renoverats.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att det inte rör sig om en renovering utan om en
nybyggnation. Stöd för detta finns genom flygfotografier tagna över fastigheten och genom
olculär besiktning. Norrtälje kommun genomför regelbundet flygfotografering över
kommunen. Genom att studera flygfotografier tagna 2008 och 2013 syns det tydligt att det
inte finns någon byggnad på aktuell plats. Det finns däremot bilder som styrker att
byggnaden uppfördes under 2015. Vid okulärbesilctning på fastigheten 9 maj 2016
bedömdes hela huset vara nybyggt.
Det är möjligt att det har funnits en tidigare byggnad på aktuell plats. Det saknas dock
uppgifter om detta i bygg- och miljönämndens arkiv.
Enligt gällande lagstiftning kräver det dock nytt lov om man river en byggnad och ersätter
den gamla med en ny byggnad även om detta sker på samma plats. Inom strandskyddat
område krävs det även strandskyddsdispens. Någon ansökan om nybyggnation och dispens
har inte inkommit till bygg- och miljönämnden.
Sökande säger i ett yttrande från 16 oktober 2016 att anledningen till att man inte ser något
hus på flygfotografierna är att det är dolt under grenarna på stora alar. Bygg- och
miljökontoret gör bedömningen att det endast är delar av byggnaden som möjligen kan
skymmas under trädkronorna. Delar av den plats där huset är placerat är inte skymt av
några trädkronor vid fotograferingstillfällena utan marken syns tydligt på fotografierna från
2008 och 2013. Någon byggnad kan därför inte ha stått på aktuell plats när dessa
fotografier togs.
Det kvarstår för bygg- och miljönämnden att göra bedömningen om lov och dispens för
den aktuella byggnadens kan beviljas i efterhand eller om ägarna till byggnadsverket måste
rätta det olovligt utförda genom rivning.
Avgörande för bedömningen är om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt
som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften. Utgångspunkten för
prövningen är de förhållanden som förelåg när fritidshuset uppfördes (jfr MÖD 2004:38).
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Det aktuella området, där fritidshuset är uppfort, berör mark som är allemansrättsligt
tillgänglig. Fritidshuset tar genom sin användning och hemfridszon i anspråk mark som
annars skulle ha varit tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Därmed avhåller byggnaden
allmänheten från att vistas på mark som annars skulle vara allemansrättsligt tillgänglig och
där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
På fastigheten finns idag, förutom aktuell byggnad, en större och en mindre byggnad. Den
större byggnaden har utgjort en del av en nedlagd sågverksamhet. Båda byggnaderna är i
dåligt skick, vilket kunde konstateras vid en besiktning på platsen 16 november 2015.
Befintliga byggnader bedömdes inte ha en privatiserande effekt. Fastigheten Gärsta 1:15
bedömdes vara tillgänglig för allmänheten.
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.
Genom att bevilja lov och strandskyddsdispens för ett nytt fritidshus på platsen skulle det
ge en privatiserande effekt på bekostnad av ett område som idag bedöms vara tillgängligt
för allmänheten.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
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.
Fritidshuset innebär en väsentlig utökning av det privata området och verkar avhållande på
allmänhetens tillträde till platsen. Särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens enligt 7
kap 18 c § miljöbalken föreligger därför inte.
På fastigheten har dessutom en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ett
enbostadshus sökts på en annan plats på fastigheten som ligger längre från strandlinjen än
den nu uppförda byggnaden. Bygg- och miljönämnden avslog denna ansökan 2 juni 2016.
Ärendet har därefter överklagats. Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har
avslagit överklagandet. Nämndens beslut står därmed fast. En ansökan om bygglov och
strandskyddsdispens för nu aktuell byggnad bedöms med hänvisning till detta inte gå att
bevilja.
Mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
finner bygg- och miljökontoret att det inte föreligger särskilda skäl att bevilja dispens från
strandskyddet.
Utdragsbestyrkande
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Då skäl att bevilja dispens från strandskyddet saknas, finns inte heller möjlighet att bevilja
bygglov för aktuell byggnad.
Det kvarstår då att rikta ett föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken mot ägarna till
fastigheten Gärsta 1:151
att senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft riva aktuell byggnad, benämnd
A.

Lagrum

11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
9 kap 2 och 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
2 kap 2 och 6 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
7 kap 13 och 15 § miljöbalken (SFS 1998:808)
26 kap 9 och 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)
Underlag till beslut

Arbetsutskottets protokoll 2018-01-11 § 2
Tjänsteskrivelse 2017-12-20 med tillägg 2018-04-19
Karta
Fotografier på byggnaden
Flygfotografier
Situationsplan

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har 9 maj 2016, vid handläggning av annat lovärende, utfört
besiktning på fastigheten Gärsta 1:15. Vid detta tillfälle påträffades en byggnad som
bedömdes vara nyuppförd. Efter att ha kontrollerat mot givna lov på fastigheten har man
kunnat konstatera att lov och strandskyddsdispens för den aktuella byggnaden saknas.
Bakgrund

Fastigheten ingår i ett område som saknar detaljplan och är bebyggd med ett större och ett
mindre uthus och har en areal på 2,65 ha. Enligt arkivhandlingar från 80-talet har dessa
byggnader används i en före detta sågindustri.
Fastigheten är nu även bebyggd med ett fritidshus (det nu aktuella), en
komplementbyggnad (som sökande säger ska användas till fårskötsel), samt ett flertal
containrar.
Utdragsbestyrkande
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För aktuella containrar finns ett bygglov inlämnat. Beslut har ännu inte fattats i detta
ärende. Eftersom sökande har lämnat in en ansökan om att starta verksamhet med
fårskötsel på fastigheten, ställs inte krav på att fårhuset ska rivas i dagsläget. Om
jordbruksverksamheten inte startar kan krav på att rätta fårhuset komma att ställas vid ett
senare tillfälle.
Hela fastigheten Gärsta 1:15 omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöballcen. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Fastigheten Gärsta 1:15 ligger inom område där misstanke om markförorening föreligger
enligt länsstyrelsens MIFO-inventering (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).
Fastighetsägarna lämnade 27 augusti 2015 in en ansökan om bygglov och
strandskyddsdispens för nybyggnation av ett enbostadshus på en arman del av fastigheten
Gärsta 1:15. Ansökan avslogs 2 juni 2016 då särskilda skäl enligt 7 kap 15§ miljöbalken
bedömdes saknas. Ärendet överklagade då till länsstyrelsen som 21 oktober 2016 avslog
överklagandet. Ärendet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som 2017-0404 avslog överklagan. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.
Ägare till fastigheten Gärsta 1:
har i en skrivelse daterad
2016-05-09 getts möjlighet att lämna in en förklaring till utförd åtgärd. De informerades
samtidigt om att bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift
om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid bygg- och
miljönämndens sammanträde.
Kommunicering har därefter skett i ärendet vid ett flertal tillfällen. Fastighetsägarna har till
sin hjälp även använt ett ombud,
Det olaga ärend^on^tartade^fter
besiktningstillfället innehöll flera jfragesmUnmgan Därför berör
^^^^B yttranden fler frågor än frågan om fritidshuset uppförts utan, lov. De övriga
frågorna bedöms sakna betydelse i detta ärende och behandlas därför separat.
Flygfoton över området har tagits fram och den 1 september 2016 skickades dessa
tillsammans med ett följebrev till fastighetsägarna till Gärsta 1:15.
Ägare till fastigheten Gärsta 1:15,
inkommit med flera
skrivelser. Dessa är daterade 2016-05-23, 2016-08-03 och 2016-10-16.
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Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för:
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt
Första stycket 3 c 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 7 kap 13 § miljöballcen 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

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §56

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

7(8)

2018-05-04

Dnr 2016-1463

Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöballcen befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöballcen 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 1-3 §§ 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.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
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Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken för beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Kommunicering

Sökandes ombud inkom 10 februari 2018 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet rör i huvudsak frågan om ärendet har blivit
handlagt i enlighet med gällande lagstiftning. Ombudet anser att sökande inte blivit korrekt
kommunicerade enligt 17 § förvaltningslagen och har därför skickat in en överklagan på
det förslag till beslut som föreligger. Ombudet hävdar att frågan har avgjorts utan att de
klagande har fått tillfälle att yttra sig.
Ombudet och fastighetsägarna har skriftligen blivit informerade om att det förslag till
beslut som gått ut till fastighetsägarna just är den kommunicering enligt 17 §
förvaltningslagen som ombudet efterfrågar. Ombudet och fastighetsägarna har även blivit
kommunicerade att då inget beslut har blivit fattat, finns inte heller något beslut som går att
överklaga. Det inkomna yttrande från fastighetsägarna har även skickats iväg för
laglighetsprövning enligt förvaltningslagen till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Då inga nya uppgifter inkommit i sak, förändrar inte yttrandet bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
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Harg s:9 - föreläggande om rättelse avseende olaga ändring av
befintliga pålade bryggor till gjutna betongfundament, samt en
boj inom V-område
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. förelägga ägare till f ö r e t a g e t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l m e d
att snarast, dock senast inom tre månader från att
detta beslut vinner laga kraft, vidta åtgärd att återställa kuststräckan längs Harg S:9 i
anslutning till verksamheten enligt till beslutet hörande situationsplan och kartor på ett
sådant sätt att anläggningen inte är att anses som småbåtshamn, samt
2. om föreläggandet inte f ö j j s s k a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |m e d
organisationsnum m er^^^^^^^l ägare till anläggningen, betala ett vite om 100 000
kronor.

Motivering__________________

till anläggningen, ansökte om bygglov i efterhand
2013-03-08 BoM 2013-468 avseende småbåtshamn. Ansökan avslogs av mark- och
miljödomstolen den 15 april 2015 P 263-15 då bygglov inte kan medges för småbåtshamn.
lägare till anläggningen, föreläggs med stöd av 11 kap
plan- ocn Dygglagen att senast inom tre månader från att detta beslut vinner laga kraft
vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att återställa kustlinjen så att anläggningen
inte är att anses som en småbåtshamn.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till anläggningen, ska betala ett
vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med
föreläggandet då utförandet inte skett på eget initiativ.
Lagrum

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

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2018-05-04

Dnr 2013-1541

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2018-03-21
Situationsplan
Karta
Ortofoto 2017
Ortofoto 2011

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2013-08-14 fått kännedom
om att byggnation av småbåtshamn kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Harg S:9.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som omfattas av detaljplan. För platsen gäller at vattnet får
endast överbyggas med mindre bryggor. I den tidigare prövningen har Mark- och
miljööverdomstolen 2012-12-05 P 6124-12 fastställt att åtgärden är en bygglovspliktig
småbåtshamn. Mark- och miljödomstolen fastställde den 15 april 2015 P 263-15 att
bygglov inte kan medges för småbåtshamn. Mark- och miljööverdomstolen gav inte
prövningstillstånd.
Tillämplig lagstiftning

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 bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
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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.

Utdragsbestyrlcande
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del av Oxhalsö 2:39 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus och rivning av befintlig ekonomibyggnad
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus och rivning av
befintlig ekonomibyggnad inom fastigheten Oxhalsö 2:39.
Motivering

Enligt 7 kap. 21-22 §§ miljöbalken (MB) får markområden förklaras som
vattenskyddsområde till skydd för grundvattentillgång som utnyttjas som vattentäkt.
Länsstyrelsen eller kommunen ska meddela de föreskrifter som behövs för att tillgodose
syftet med området.
Fastigheten Oxhalsö 2:39 ligger inom det inre skyddsområdet för grundvatten på Oxhalsö
2:133 och 2:595. Länsstyrelsen fastställde skyddsföreskrifter för området den 4 juli 1994
med beteckningen 2470-1993-26512. Föreskrifterna förbjuder bland annat sprängningsoch schaktningsarbeten, bortpumpning av vatten, hantering av giftiga eller skadliga ämnen
inom den inre skyddszonen, utsläpp av avloppsvatten samt andra åtgärder som kan
medföra försämrad kvalitet eller försämrad tillgång på grundvatten.
Enligt 2 kap. 1-2 §§ plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen vid prövning om förhandsbesked. Prövningen innebär att ett
markområde ska användas för det ändamål som marken är mest lämpad för med bland
annat hänsyn till beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från
en allmän synpunkt medför god hushållning.
Mot bakgrund av en ansträngd grundvattensituation i kommunen bör alla områden med
grundvattenreserver som är av betydelse för den framtida vattenförsörjningen skyddas så
långt som möjligt mot alla former av exploatering som kan skada
vattenuttagsmöj lighetema.

Utdragsbestyrkande
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De åtgärder som önskas göras på fastigheten Oxhalsö 2:39 bedöms medföra stora risker för
en negativ påverkan på befintlig vattentäkt. Det allmänna intresset av att bevara
grundvattentäkten utan risk för negativ påverkan får i det här fallet anses väga tyngre än
det enskilda exploateringsintresset.
Nu sökt förhandsbesked bedöms med anledning av ovan framförda inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 § PBL.

Lagrum

3 kap., 4 kap. och 7 kap. 21 och 22 §§ MB.
2 kap. och 9 kap. 31 § PBL.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2018-04-05
Ansökningshandlingar
Översiktskartor
Karta över vattenskyddsområdet
Remissvar med erinran från Va-avdelning
Remissvar med erinran Björlcudden-Granö LGA samfällighet
Yttrande sökande

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus och rivning av befintlig
ekonomibyggnad inom fastigheten Oxhalsö 2:39.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd, bortsett från en äldre ekonomibyggnad placerad vid fastighetens
utkant.
Fastighetens areal är 12 640 kvm.
Fastigheten Oxhalsö 2:39 är belägen inom det inre området för grundvattenskydd.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(5)

2018-05-04

Dnr 2017-3817

I Norrtälje kommuns översiktsplan 2040 antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09
presenteras på sidorna 77-82 hantering av och strategier för kommunens vatten.
På sidan 79 finns kommunens strategier för grundvatten där det konstateras att
grundvattensituationen inom många områden i kommunen är ansträngd och för att minska
risk för saltvatteninträngning och förorening av grundvattnet ska försiktighetsmått vidtas.
Det finns idag ingen bebyggelse inom det inre grundvattenskyddet, bortsett från en äldre
ekonomibyggnad som är placerad i utkanten av skyddsområdet. Det finns viss bebyggelse
inom området för det yttre grundvattenskyddet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Oxhalsö 2:39 belägen inom
riksintresseområde för den samlade kultur- och naturmiljön enligt 4 kap. 4 § MB.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap. 21 och 22 §§ MB får ett mark- eller vattenområde förklaras som
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan
komma att utnyttjas för vattentäkt. För vattenskyddsområdet ska länsstyrelsen eller
kommunen meddela de föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter
inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. Länsstyrelsen eller
kommunen får meddela dispens mot föreskrifterna om det finns särskilda skäl.
Enligt 2 kap. 1-2 §§ PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid
prövning om förhandsbesked. Prövningen innebär att ett markområde ska användas för det
ändamål som marken är mest lämpad för med bland annat hänsyn till beskaffenhet och
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från en allmän synpunkt medför god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.
1-8 §§ MB ska tillämpas.
Enligt 3 kap. 1 § MB ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge samt behov. Företräde
ska ges till markanvändning som från en allmän synpunkt medför god hushållning.
Enligt 3 kap. 8 § MB ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för bland
annat vattenförsögning så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av området.
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

VA-avdelningen, kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 15 december 2017,
erinringar mot sökt bebyggelse. Avdelningen uppger bland annat att åtgärden bedöms
medföra stor risk för påverkan på grundvattnet. Vidare anges att området domineras av
sandiga jordarter med hög genomsläpplighet varför bebyggelse inom detta område är
olämpligt.
Björkö-Granö LGA samfällighet har enligt yttrande den 8 mars 2018, erinringar mot sökt
bebyggelse. Samfalligheten har bland annat uppgett att vattentäkten idag försöijer cirka
230 hushåll och är därmed en väldigt viktig och skyddsvärd källa för de omkringliggande
hushållen. Det handlar om en vattentäkt som ligger på måttligt djup om cirka 15-16 meter
under mark och brunnen ligger på cirka 14 meters djup. På grund av det måttliga djupet är
det ett mycket känsligt område och risken för föroreningar är stor.
Sökande har getts möjlighet att bemöta remissvaren och har enligt yttrande den 9 januari
och 21 februari 2018 upp gett i huvudsak följande:
Bostäderna kommer att byggas som välisolerade mindre fritidshus om 60 kvm med
luftvärmepump som värmekälla. Borrning efter bergvärme kommer därför inte att bli
aktuellt.
Byggnationen kommer att utföras på träbjälklag på markbundna plintar varför sprängning
och schaktning inte kommer att bli aktuellt. Endast en tunn vegetationsavtäckning för
plintar kommer att ske. Det kapillärbrytande lager de kommer att tillföra är ett mycket
milj ovänligt material, Hasopor Skumglas.
Egen brunn kommer inte att bli aktuell då fastigheten sedan tidigare har del i BjörlcuddenGranö vattensamfällighet. Ledningar fram till det befintliga pumphuset finns redan vid
tomtgräns.
Enligt tidigare utförd grundvattenundersökning är grundvattennivån cirka 5 meter under
markytan. Skyddskravet på minst 3 meter kommer därför att uppfyllas.
Ingen hantering av giftiga eller skadliga ämnen kommer att ske på fastigheten.
WC-avlopp kommer inte att vara aktuellt då de väljer att installera förbränningstoaletter av
fabrikatet Incinolet. BDT-avlopp kommer att förläggas i täta ledningar och ledas iväg till
befintlig godkänd infiltrationsanläggning på fastigheten Oxhalsö 2:101.
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Ovan nämnda infiltrationsanläggning projketerades och byggdes för sju stycken större
permanentvillor, med en dygnskapacitet på 35 P. Utfallet har blivit sju enkla fritidshus om
30-60 kvm. Således finns en överkapacitet på minst 15 P. Bindande avtal finns med
markägaren och ledning finns färdigdragen till tomtgräns Oxhalsö 2:39.
Sökande har även bifogat diverse handlingar till stöd för sitt yttrande.
Bygg- och miljökontoret finner trots sökandes förslag på åtgärder inte anledning att göra
en annan bedömning än ovan gjord. Förhandsbeskedet och senare bygglov kan inte
villkoras med de förbud som krävs för att skydda platsen och tillsyn för alla de åtgärder
som skulle kunna komma att skada vattentäkten kan inte utföras.
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Simpnäs 1:48 - bygglov för uppförande av plank
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Ärendet ska behandlas med positiv inriktning om revidering sker avseende höjd på
plank och placering av plank inom fastigheten Simpnäs 1:48. Arbetsutskottet menar att
en höjd på c:a 1,5 meter samt en placering av planket 0,5 meter in från tomtgräns kan
beviljas.
Motivering

Arbetsutskottet anser att en sänkning av höjden på planket till c:a en 1,5 meter kan
upplevas som mindre avskärmande än ett 2 meter högt plank.
En placering av planket 0,5 meter in från tomtgräns skulle underlätta framkomligheten på
vägen vad gäller snöröjning och andra vägarbeten som kan bli nödvändiga på sikt.
Med dessa två ändringar kan miljön bli mindre avskärmande samtidigt som
fastighetsägarens behov av insynsskydd kan tillfredställas.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Enligt 2 kap. 6 § 1 p. plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och andra byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
Fastigheten Simpnäs 1:48 är belägen i slcoglig skärgårdsmiljö. Bebyggelsen i området
består av både fritidsboenden och åretruntbostäder. Den smala grusvägen som leder fram
till fastigheten Simpnäs 1:48 slingrar sig tätt förbi bebyggelsen på ena sidan och skogen på
den andra. Det förekommer i dagsläget staket, buskage och andra anordningar i området
med viss avgränsande effekt. Grusvägen och bebyggelsen längs med vägen upplevs som
trång och tätbebyggd.
Sökande önskar uppföra ett 2 meter högt insynsskydd av bambu som löper 12 meter längs
med grusvägen. Uppförandet av plank i denna miljö skulle med hänsyn till dess
avgränsande effekt och normbildande verkan, riskera att påverka områdets karaktärsdrag
negativt.
Utdragsbestyrkande
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Trots att det redan förekommer staket och buskage längs med vägen i dagsläget skulle ett
plank framstå som särskilt framträdande och avskärmande i denna miljö. Planket skulle
även ta i anspråk den rymd som idag upplevs som behövlig längs med den trånga
grusvägen. Det finns risker för att ett plank även skulle försvåra framkomligheten på vägen
vad gäller snöröjning och andra vägarbeten som kan bli nödvändiga på sikt. Planket
bedöms därmed påverka områdets helhetsverkan på ett sådant sätt att det inte är lämpligt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden i området.
Nu sökt bygglov för plank bedöms med anledning av ovan framförda inte vara förenligt
med bestämmelserna i 9 kap 31 § PBL.

Lagrum

2 kap. 6 § PBL
9 kap. 31 § PBL

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2018-04-09
Ansökningshandlingar
Översiktskartor
Fotografier.

Ärendet

Ansökan avser bygglov för uppförande av plank inom fastigheten Simpnäs 1:48.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd.
Fastighetens areal är 898 kvm.
Fastigheten Simpnäs 1:48 är delvis belägen inom strandskyddat område, önskad åtgärd
ligger dock utanför skyddsområdet.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Simpnäs 1:48 belägen inom
riksintresseområde för den samlade kultur- och naturmiljön enligt 4 kap. 4 § MB.
Vid besiktning den 4 april 2018 kunde konstateras att fastigheten Simpnäs 1:48 är belägen
i skoglig skärgårdsmiljö. Bebyggelsen i området består både av fritidsboenden och
åretruntbostäder. Den smala grusvägen som leder fram till fastigheten Simpnäs 1:48
slingrar sig tätt förbi bebyggelsen på ena sidan och skogen på den andra sidan. Det
förekommer i dagsläget staket, buskage och andra anordningar i området med viss
avgränsande effekt. Grusvägen och bebyggelsen längs med vägen upplevs som trång och
tätbebyggd. På bifogade fotografier syns även grannfastighetens, Simpnäs 1:52,
plankliknande anordning och dess påverkan på omgivningen.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap. 6 § 1 p. PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Enligt 9 kap. 31 § 3 p. PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område detaljplan om
åtgärden uppfyller de krav som bland annat följer av 2 kap. PBL.
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Åskmolnet 2 - bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1.

avslå bygglov för enbostadshus.

Motivering

Nu sökt enbostadshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § planoch bygglagen och kan inte ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen.

Lagrum

9 kap 30 § plan- och bygglagen.

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje.
I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
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Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-09 § 34
Tjänsteskrivelse 2018-02-12 med tillägg 2018-04-18
Karta
Ansökningshandlingar
Yttranden
Beviljat bygglov

Ärendet

Nybyggnad av enbostadshus
Bakgrund

Ärendet gäller prövning av den uppförda utformningen med avvikelse.
Byggnadshöjd 4,3 meter, gällande detaljplan medger 3,5 meter,
Nockhöjd 8,26 meter, gällande detaljplan 7,0 meter
Takkupor 3,2 meter bred och 2,3 meter bred, gällande detaljplan medger takkupor med 2
bredd.
Föreslagen åtgärd prövas efter att byggnaden är uppförd då den inte överensstämmer med
beviljat bygglov.

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 §§.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-135

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 Åskmolnet 1, Duggregnet 2,
Duggregnet 3, Åskmolnet 3 och Rimbo-Tomta 7:1 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheten Åskmolnet 3, Duggregnet 3 och Rimbo-Tomta 7:1 har enligt yttrande
inget att erinra mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Åskmolnet 1 och Duggregnet 2 har inte kommit in med något
yttrande.

Kommunicering efter arbetsutskott

Sökanden inkom 2018-04-09 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

Utdragsbestyrkande
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Bro 10:3 - förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 kr förbjuda innehavare av ovanstående fastighet |
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning för
vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten. Detta ska ske genom att
avloppsanläggningen för omhändertagande av avloppsvatten varaktigt kopplas bort så
att utsläpp inte kan ske.
2. Förbudet börjar gälla sex månader från och med det datum som detta beslut har vunnit
laga kraft. Förbudet ska gälla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts efter att
projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.
Avgift

Enligt gällande taxa, antagen av kommunfullmäktige debiteras nedlagd handläggningstid
med en timme å 1 200 kronor. Fakturan skickas i separat försändelse.
Motivering

Vid inspektion av avloppsanläggningen på ovanstående fastighet har bygg- och
miljökontoret konstaterat att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening.
Fastighetens avloppsvatten avleds till en trekammarbrunn belägen utanför fastigheten.
Slamavskiljaren bedöms vara mindre än 1,9 m3 och uppfyller därmed inte dagens
storlekskrav för slamavskiljare. Någon efterföljande rening går inte att konstatera.
En avloppsanläggning som är avsedd för omhändertagande av avloppsvatten från
vattentoalett och bad, disk och tvätt ska bestå av ett slamavskiljande steg samt en
efterföljande rening, t.ex. en infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena
det vatten som kommer från slamavskiljaren. Detta sker genom att vattnet silas genom
olika jordlager samtidigt som den aeroba miljön främjar nedbrytningen. I nuläget läcker
otillräckligt renat avloppsvatten ut i närområdet.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2018-05-04

Dnr 2018-691

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga
funktion kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten
samt utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Bygg- och miljökontoret
bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk för olägenhet
för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken 9 kap 3 §.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2018-04-19
Klagomål inkommet 2016-10-19
Tjänsteskrivelse 2016-10-24
Inkommet svar på tjänsteskrivelse 2016-11-07
Besiktning av fastigheten 2016-11-22
Tjänsteskrivelse och kommunicering 2016-11-28
Beslut om förbud 2016-12-15
Skrivelse om att förbud trätt i kraft 2018-03-21
Karta

Bakgrund

Klagomål avseende avloppslulct på rubricerad fastighet har inkommit till bygg- och
miljönämnden. Genom skrivelse daterad 2016-10-24 informerades fastighetsägarna om
klagomålet och gavs samtidigt möjlighet att yttra sig samt att inkomma med uppgifter.
Bygg- och miljökontoret utförde 2016-11-22 en inspektion på ovanstående fastighet.
Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn. Med bedömning som gjordes på plats
samt information från Norrtälje kommuns renhållningsregister är storleken på
slamavskiljaren 1,3 m3. Ett modifierat T-rör kan konstateras vid utloppsröret.
Slamavskiljaren visar tydliga tecken på ett tidigare högre vattenstånd. Det råder mindre
slamflykt i andra kammaren. Någon efterföljande rening går inte att konstatera. Ingen
avloppslulct påträffas vid besiktningstillfallet.
Fastigheten gjorde en beställning på slamtömning 2016-11-07. Det kan förklara att
slamavskiljaren var relativt ren i samtliga kamrar.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2018-05-04

Dnr 2018-691

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Avloppsanläggningen ligger dock inte på
rubricerad fastighet utan är placerad på fastighet Bro 10:1. Avloppsanläggningen ligger på
gränsen till vattenskyddsområde.
Inget beslut för avloppsanläggningen har hittas på Bro 10:1 eller rubricerad fastighet.
Genom skrivelse daterad 2018-03-21 informerades fastighetsägaren om att förbudet har
trätt i kraft.
Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 9 §.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Utdragsbestyrlcande
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Riala-sättra 1 :9 - förbud vid vite gällande utsläpp av
avloppsvatten
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 kr förbjuda innehavare av ovanstående fastighet
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning
för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten. Detta ska ske genom att
avloppsanläggningen för omhändertagande av avloppsvatten varaktigt kopplas bort så
att utsläpp inte kan ske.
2. Förbudet böljar gälla efter sex månader från och med det datum som detta beslut har
vunnit laga kraft. Förbudet ska gälla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts
efter att projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.

Avgift

Enligt gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige debiteras nedlagd handläggningstid
med en timme å 1 200 kronor. Fakturan skickas i separat försändelse.
Motivering

Vid besiktningen konstaterades det att avloppsvattnet endast genomgår ett slamavskiljande
steg och att efterföljande reningssteg saknas. Tydliga tecken på tidigare markant förhöjd
vattennivå i slamavskiljaren kan konstateras. Avloppsanläggningen är gemensam för
fastigheterna Riala-Sättra 1:9 och Riala-Sättra 1:118.
I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.

Utdragsbestyrlcande
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Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7 §, att
förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom avledning av avloppsvatten via ett dike kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Enligt 1 kap 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar
utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses ur ett långsiktigt
perspektiv. Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap 1 § miljöbalken.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § ska avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en
efterföljande rening t.ex. i en infiltrationsbädd. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det
vatten som kommer från slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande
sätt behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2018-04-17
Karta
Klagomål inkommet 2012-05-10
Besiktning av fastighet 2013-04-16
Besiktning av fastighet 2016-08-23
Beslut om förbud 2016-10-03
Skrivelse om att förbud trätt i kraft 2018-03-21

Bakgrund

Klagomål avseende bristfälligt avlopp på rubricerad fastighet har inkommit till bygg- och
miljönämnden daterat 2012-05-10.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljökontoret utförde 2013-04-16 samt 2016-08-23 inspektion på ovanstående
fastighet. Avloppet består av en slamavskiljare med tre kamrar. Samtliga kamrar har en
tjock slamkaka och t-rör kunde konstateras. Tydliga tecken på tidigare markant förhöjd
vattennivå i slamavskiljaren kunde konstateras. Något efterföljande reningssteg kunde inte
konstateras. Avloppsanläggningen är gemensam för fastigheterna Riala-Sättra 1:9 och
Riala-Sättra 1:118.

Genom en tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21 informerades fastighetsägarna om att
förbudet har trätt i kraft.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1
och 9 §§.

Utdragsbestyrkande
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Internkontroll Delår 1 Bygg- och miljönämnden 2018
Förslag till beslut

Arbetsuskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. godkänna intemkontrollen som utförts under delår 1, mars månad 2018, för bygg- och
milj önämndens verksamhet 2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-04-12
Intemkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2018.
Underlag för Intemkontrollrapportering 2018 (två blanketter).

Sammanfattning

Under delår 1 har intemkontroll genomförts av kontrollområdena delegationsordning och
debiteringsrutin (prövningsavgifter). Det har inte konstaterats några avvikelser.

Utdragsbestyrkande
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Delår 1 Bygg- och miljönämnden 2018
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. godkänna delårsrapport 1, mars månad 2018, för bygg- och miljönämndens verksamhet
2018.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2018-04-18
Delårsrapport 1 för bygg- och miljönämndens verksamhet 2018, mars månad 2018.

Sammanfattning

Under delår 1 bedöms måluppfyllnaden sammantaget vara god, enstaka mål och mått har
blivit inaktuella (t ex andel för invånarna tillgängliggjorda handlingar som inte i nuläget
kan utföras p.g.a. GDPR (den nya dataskyddsförordningen), samt NKI för
livsmedelskontrollen som inte längre kan följas på samma sätt som tidigare p.g.a.
organisationsförändring).
Det ekonomiska resultatet för mars månad visar ett underskott på 5 682 tkr jämfört med
budget. I kostnaderna ingår en faktura på 2 036 tkr vilken skulle ha fördelats per månad
mars t.o.m. december. Om hänsyn tas till den skulle resultatet ha varit -3 442 tkr i utfallet
för mars vilket då ger en avvikelse jämfört med budget på -54 tkr. Prognosen för helåret är
ett överskott med 2 082 tkr (här ingår en byggsanktionsavgift på ca 900 tkr).
Till sommaren 2018 kommer projektet "Bygglov och VA-bussen", där kontoret under
sommaren träffar invånare på plats i olika delar av kommunen, att åter genomföras. I år
kommer upplägget att förändras något. Bussen kommer att vara ute 3 dagar per vecka, men
under en längre period än tidigare (v 26 tom v 31). Vi kommer åter att besöka Älmsta samt
Bergshamra, vilka erfarenhetsmässigt har varit platser med många besökare. Nya platser
kommer att vara Gottröra och Södersvik.
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Sammanfattningsvis uppger kundema/invånama att de är nöjda med verksamheten,
svarstiderna är snabba och sjuktalen för kontorets medarbetare är lägre än för
jämförelsetalet.

Utdragsbestyrkande
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Skördemannen

2.

Haren

3.

E-tj änst för byggarkiv

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

Utdragsbestyrlcande

1(1)

