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2016-01-28

bmn § 1

Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson och systemsamordnare Marie Rolkert informerar
om
1. Preliminärtbokslut för år 2015.
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.
2.
3.
4.

Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
Delegationsbeslut.
översiktsplan 2040 och detaljplaner
Kommande seminarium om miljökvalitetsnomier för vatten den 10 februari 2016

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Utdragsbe styrkan de
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bmn § 2

Delgivningar/IVleddefanden
LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2015-30
Dnr 2015-31
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-02, beteckn 4032-28603-2015, 5051-28604-2015
Överklagande av nekad strandskyddsdispens samt negativt förhandsbesked för åtgärd på
fastigheten Bergshamra 2;25.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2015-1025
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-11, beteckn 4032-40914-2015
Överklagande av nämnds beslut om bygglov för ändrad användning av skola till asylboende
på fastigheten Estuna Prästgård 1:14. Nu fråga om avskrivning
- Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning då klaganden återkallat över
klagandet.

Dnr E 2013-2365
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-14, beteckn 5051-16315-2014
Överklagande av beslut att förbjuda utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Finnby 3:3.
~ Länsstyrelsen beslutar med ändring av bygg- och miljönämndens beslut att meddelat
förbud ska gälla utsläpp av avloppsvatten till fastigheten Finnby 3:3.
- Länsstyrelsen ändrar även beslutet på så sätt att förbudet träder i kraft ett år efter det att
Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft.

D nrE2015-2812
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-03, beteckn 535-19653-2015
Anmälan om vattenverksamhet gällande muddringar intill fastigheten Fröfuna-Björknäs
2: 6.
Den anmälda vattenverksamheten förbjuds vad gäller muddringsområden 3 och 4. Vad
gäller den anmälda vattenverksamheten i övrigt kan den genomföras som redovisats i
anmälningshandlingarna och tillhörande kompletteringar.
- Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 § MB om vissa, i beslutet, angivna
försiktighetsmått.

Utdragsb est y rkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts*,-.
Dnr E 2015-3213
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-17, beteckn 535-38730-2015
Anmälan om vattenverksamhet gällande utbyte av rörbro vid fastigheterna Frötu na-Nodsta
11:1 och Görla 8:1.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 § MB om vissa, i beslutet, angivna
försiktighetsmått.

Dnr E 2015-2981
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-22, beteckn 535-36985-2015
Anmälan om vattenverksamhet angående muddrmg vid brygga på fastigheten Furusund
2:272.
- Den anmälda vattenverksamheten kan huvudsakligen genomföras som redovisats i
anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 kap 9 § MB,om vissa, i beslutet, angivna
försiktighetsmått.

Dnr 2013-2442
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-03, dnr 526-13269-2014
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Glyxnäs 3:29.
- Länsstyrelsen beslutar att inte upphävda eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut att
medge strandskyddsdispens för nybyggnad av ett båthus på fastigheten Glyxnäs 3:29,
Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed fast.

Dnr E 2013-2551
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-30, beteckn 5051-24664-2014
Överldagande av beslut om att avskriva klagomål på trafikbuller från vidare handläggning
vid fastigheten Gottsta 1:316.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Utdragsb e styrkande
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dm 2014-2755
Beslut från Länsstyrelsen 2015-11-30, beteckn 4032-28879-2015
Överklagande av ett beslut om avslag på ansökan om nybyggnad av ett garage på fastig
heten Grisslehamn 19:11.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet

Dnr E 2013-2334
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-21, beteckn 5051-170335-2014
Överklagande av beslut om försiktighetsmått i samband med anmälan om miljöfarlig
verksamhet, pelletseldad hetvattencentral for fjärrvärme, på fastigheten Halista 1:175.
- Länsstyrelsen avslår Överklagandena

Dnr E 2015-2950
Beslut från Länsstyrelsen. 2015-11-26, beteckn 535-35459-2015
Vattenverksamhet i samband med anläggande av brygga med stenkistor vid Håkanskär
1:3, inom vattenområde Håkanskär 1:1 på ön Lilla Hämtan.
- Länsstyrelsen har inget att invända mot den anmälda vattenverksamheten under förut
sättning att arbetet sker så som beskrivs i anmälan.
Länsstyrelsens förelägger med stöd av 26 kap 9 § MB jämte 23 § förordningen om vatten
verksamhet T. Svensson att vidta vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått i samband
med att brygganläggningen utförs.

Dur E 2015-2267
Beslut från Länsstyrelsen 2015-11-27, beteckn 535-29329-2015
Anmälan om vattenverksamhet för utfyllnad och grävning i vattenområde på fastigheten
Håto 2:4.
- Den anmälda vattenverksamheten kan i huvudsak genomföras som redovists i anmälnings
handlingarna.
Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts....
D nrE 2015-1572
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-07, beteckn 5558-5324-2012
Beslut om undantag från sluttäckningskrav av avfall på Häverö deponi.
- länsstyrelsen beviljar Norrtälje kommun undantag från sluttäckningskrav på Häverö
deponi. Beslutet ar fattat med stöd av förordningen om deponering av avfall. Länsstyrelsen
ändrar även villkor 1 och 2 i Länsstyrelsens beslut från den 26 juni 2009,1 beslutet anges
vissa villkor.

Dnr 2015-262
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-04, beteckn 4032-31927-2015
Överklagande av beslut att meddela positivt förhandsbesked får två enbostadshus på fastig
heten Kaggeboda 8:1.
- Länsstyrelsen avslår Överklagandet,

Dnr 2015-3637
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-10, beteckn 431-25499-2015
Beslut om arkeologisk undersökning i form av schaktmngsövervakning vid Länna kyrka,
fastigheterna Lännaby 1:15 och 9:1.
- Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning ska utföras i samband med grävning får att undersöka och åtgärda en rörltrök på
dräneringsrör vid Länna kyrka.

Dnr 2014-2733
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2015-12-11, beteckn 40332-43942-2015
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende Malstaby 2:9 (dnr 4032-26780-2015)
- Länsstyrelsens beslut den 16 november 2015 har överklagats i rätt tid av Johanneslunds
In vest AB.

Dnr E 2013-13
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-07, beteckn 5051-6259-2015
Överklagande av föreläggande om försiktighetsmått vid markarbeten på bl.a fastigheten
Mora 2:49; nu fråga om avvisning,
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet.
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Delgivningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr E 2015-1514. 432
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-02, beteckn 535-8139-2015
Anmälan om vattenverksamhet gällande nedläggning av ledning på fastigheten Norra
Malma 1:2.
- Med stöd av 26 kap 9 § MB samt 23 § förordningen om vattenverksamhet förbjuder Läns
styrelsen den anmälda vatten verksamheten.

Dnr 2015-1150
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-30, beteckn 4032-22355-2015
Överklagande av ett beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk och
minigolfbana på fastigheten Norra Sund 3:17.
- Länsstyrelsen upphäver det tillfälliga bygglovet vad avser kiosken.
- Länsstyrelsen förklarar att plan- och bygglagen inte utgör hinder m ot minigolfbanan.

Dnr 2014-1515
Beslut från Länsstyrelsen 2015-11 -20 beteckn. 4034-38091-2014
Överklagande av avgiftsbeslut avseende Oxhalsö 2:547.
- Länsstyrelsen ändrar avgiften för anmälan på så sätt att den sätts ner till 2500 kronor.
Det ankommer på nämnden att vidta åtgärder med anledning av detta beslut.

Dnr 2015-440
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-14, beteckn 5051-41522-2015
Överklagande av ett beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på del
av Oxhalsö 2:851.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr E 2015-2949.432
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-03, beteckn 535-34216-2015
Anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av bryggor inom Rosättra 7:1.
- Den anmälda vattenverksamheten kan genomföras som redovisats i anmälnings
handlingarna.
Länsstyrelsen förelägger om vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.

Utdragsbe styrkande
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Defglvningar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dm 2015-3325
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-17. beteckn 526-41339-2015
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för fastigheten
Rösättra 7:1.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd ay 19 kap 3b § punkt § MB att prövning ska ske av
Norrtälje kommuns beslut den 24 november 2015 att medge strandskyddsdispens för
nybyggnad av brygga, väg, pålkaj, spolplatta, hamnplan ochpdarkran på fastigheten
Rosättra 7:1.

Dnr 2015-3225
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-09, beteckn 526-41439-2015
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens for fastigheten
Runnskäret2:4.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3b § punkt § MB att prövning ska ske av
Norrtälje kommuns beslut den 24 november 2015 att medge strandskyddsdispens for
nybyggnad av komplementbyggnad (båthus) på fastigheten Runnskäret 2:4.

Dnr E 2014-2418
Beslut från Länsstyrelsen2Ö15-12-02, beteckn 526-39435-2015
Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut
för fastigheten Rådman sö 3:1. (dnr 526-425-2015)
- Länsstyrelsens beslut den 5 november 2015 att upphäva nämndens beslut att bevilja
strandskyddsdispens har överklagats av I H H H B

Dnr B 2013-1995
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-23, beteckn 5051-45249-2014
Överklagande av beslut om att avskriva anmälan om olägenhet från entreprenad- och
rederi verksamhet samt uppställning av fordon på fastigheten Råd mansö-Västern as 1:47.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Utdragsbestyrkande

I »

NORRTÄLJE
11111 KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SA M M A N TR Ä D E3PR O TO K O LL
Datum

7(17)

2016-01-2S

bmn § 2

Delgivmngar /Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts....
Dnr E 2014-1725
Beslut från Länsstyrelsen 2015-11 -23, beteckn 5Ö5L39860-2014
Överklagande av beslut angående anmälan om skjutbaneverksamhet på fastigheten Sunds ta
4:130.
- Länsstyrelsen återförvisar ärendet till bygg- och miljönämnden for ändring av före
läggandet i enlighet med vad som framgår av länsstyrelsens beslutsmotivering.

.Dnr 2014-1170
Beslut fr ån Länsstyrelsen 2015-11 -20, beteckn 526-40323-2015
Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av Norrtälje kommuns dispensbeslut
för fastigheten Svartnö 3:26.
- Länsstyrelsens beslut den 2 november 2015 (526-39651-2014) att upphäva nämndens_____
beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Svartnö 3:20 har överklagats av H i

Dnr E 2015-2941
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-15, beteckn 535-33878-2015
Anmälan om vattenverksamhet i samband med byte av rörbro 2-195-1 över Stora Vikarens
utlopp under väg 1109 inom Utsund 7:5 och Utsund 1:106.
- Länsstyrelsen har inget att invända mot den anmälda vattenverksamheten under förutsätt
ning att arbetet sker så som beskrivits i anmälan.
Länsstyrelsen förelägger Trafikverket att vidta vissa, i beslutet, angivna försiktighetsmått.

Dnr E 1998-1342
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-22, beteckn 5553-40719-2015
Säkerhet för täktverksamhet på fastigheten Var svik 9:2.
- Länsstyrelsen har godkänt en av Sv Handelsbanken AB ställd bankgaranti som säkerhet
för att meddelade villkor uppfylls i länsstyrelsens beslut om bergtäktstillstånd inom de av
fastigheten Varsvik 9:2, den 24 januari 2002, dnr 18410-1998-23651.

Utdrags be styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAM M A NTRÄD ESPROTOK O LL
Datum

8(17)

2016-01-2$

bom § 2
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LÄNSSTYRELSEN forts..»
Dar 2015-2559
Delbesiut från Länsstyrelsen 2015-12-23, beteckn 526-42815-2015
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge sfrand.skyddsdispens for fastigheterna
Yxlö 3:73 och Yxlö 3:15.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § punkt 1 att prövning ska ske av nämndens
beslut den 25 november 2015 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad, av brygga
(återuppfönmde) på fastigheten Yxlö 3; 15.

Dnr E 2015-3265
Beslut från Länsstyrelsen 2015-12-09, beteckn 5622-40859-2015
Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall.
- Länsstyrelsen ger Lillekens Åkeri AB, tillstånd till yrkesmässigt vägtransport av farligt
avfall och avfall som inte är farligt avfall Tillståndet omfattar flaktransport av alla slag av
farligt avfall som inte kräver ADRdntyg och gäller till 2020-11-31).
Tillståndet omfattar även flaktransport av alla slag av avfall som inte är farligt avfall och
gäller tills vidare. Beslutet gäller med vissa angivna villkor.

D nrE 2015-3421
Beslut från Länsstyrelsen 2016-01-08, beteckn 5622-44854-2015
Tillstånd till transportavfarligtavfall och övrigt avfall.
- Länsstyrelsen. g ^ H H H | Ä k e r i AB tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt
avfall och avfall som inte är farligt avfall.
- Tillståndet omfattar container-, tank- och flaktransport av alla slag av farligt avfall som
inte kräver ADR-intyg och gäller till 2020-12-31.
- Tillståndet omfattar även container-, tank- och flaktransport av alla slag av avfall som inte
är farligt avfall och gäller tills vidare,

MARK - OCH MILJÖDOMSTOLEN
D nrE 2013-671
Dom från mark- och miljödomstolen 2015-12-17, mål nr M 4884-15
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2015-08-24 i ärende nr 5051-37424-2014, gällande
klagomål avseende olägenhet från vindkraftverk på fastigheten KuIIsta 4:7.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Utdragsbest yrltande
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SA M M A N T R Ä D E S P R O T O K O L L
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Delgivningar /Meddelanden
M A R K - OCH MILJÖDOMSTOLEN forts...
Dnr E 2011-2183
Dagboksblad från mark- och miljödomstolen 2015-12-18, mål n rM 3997-15
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 17 juni 2015 i ärende nr 5051-24792-2104 avseende
olägenhetsanmälan gällande trafikbuller från Vätövägen vid fastigheten Lärkan 8.
Mark- och miljödomstolen har förelagt om bygg- och miljönämndens yttrande i ärendet.
Bygg- och miljönämnden har begärt anstånd till den 25 januari.
- Mark- och miljödomstolen medger anstånd till den 25 januari 2016.

Dnr E 2015-1728
Dom från mark- och miljödomstolen 2015-11-26, mal n rM 1473-15
Ansökan om tillstånd till vattenverksamheOrå fastigheten Mora 1:55.
- mark- och miljödomstolen lämnar H H I tillstånd enligt miljobajken att inom markoch vattenområde hörande till fastigheten Mora 1:55 göra en utfyllnad för anläggande av
båtupptagningsramp samt tillstånd till befintlig brygga och förlänga denna med en land
gång och flytörygga försedd med y-bommar för maximalt 15 båtplatser för småbåtar, allt i
huvudsaklig överensstämmelse med i målet ingivna handlingar, ritningar samt denna dom.
- mark och miljödomstolen godkänner ingiven milj ökons ekven sbeskri vning.
- villkor, se dom.

Dnr 2012-1183
Dom från mark- och miljödomstolen 2015-12-07, Mål nr P 1006-15
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 15 januari 2015 i ärende nr 4034-28415-2014
avseende anmälan om olovliga åtgärder på fastigheten Stormhatten 5.
- med ändring av länsstyrelsens beslut undanröjer mark- och miljö domstolen bygg- och
miljönämndens beslut den 13 juni 2014, dnr 2012-1183, i den del som avser ett plank och
återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning.
- mark- och miljödomstolen avslår Överklagandet i övrigt.

Dnr 2014-2776, dnr 2014-2775
Dom från mark- och miljö domstolen 2015-11-24, mål nr M 5473-15, M 6063-15
Överklagande av länsstyrelsens beslut 2015-08-24 i ärende nr 4032-27412-2015 och
4032-27411 -2015 avseende beslut om bygglov och strandskyddsdispens för åtgärder på
fastigheterna Sunda 1:133 och Sunda 1:134.

Utdragsbestyrkande
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MARK - OCH MU .IÖDOMS IOI I N forts...
Dnr 2014-2776, dnr 2014-2775
Dom från mark- och miljödomstolen 2015-11-24, mål nr P 6061-15, P 5471-15
överklagande av länsstyrelsens beslut 2015-08-24 i ärende nr 4032-27412-2015 och
4032-27411-2015 avseende beslut om bygglov och strandskyddsdispens för åtgärder på
fastigheterna Sunda 1:133 och Sunda 1:134.

Dnr E 2014-1164
Dom från mark- och miljödomstolen 2015-11 -27, mål nr M 3190-15
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2015-05-07 i ärende nr 5051-39385-2014 avseende
föreläggande om bortforsling av båtvrak (Vildanden) i vatten i anslutning till fastigheten
Blidö 1:31.
- mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
- mark- och miljödomstolen avslår Länna-Blidö-Riala pastorats yrkande om ersättning för
rättegångskostnader.

MARK - OCH MILJOVERDOMSTOLEN
D nrE 2013-1369
Dom från mark- ochmiijööverdomstolen 2015-11-26, mål nr M 6531-15
Överklagande av mark och miljödomstolens dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14 avseende
miljösanktionsavgift för fastigheten Rörvik 4:119.
- med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer mark- och miljööverdomstolen
bygg- och miljönämndens beslut den 22 maj 2014, bmn § 51, dnr 2013-1369.

Protokoll från mark- och miljööverdomstolen 2015-11-20, mål nr P 9721-15
Beslut att meddelas 2015-12-01.
överklagande av mark- och milj ööverdomstolens dom 2015-10-15 i mål nr P 260-15
avseende förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Singö-Tranvik 1:38;
nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.

Utdragsbe sty rkande
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MARK - OCH MILJÖVERDOMSTOEEN forts...
Dnr 2014-1245
Protokoll från mark och miljööverdomstolen 2015-12-18, mål nr P 10170-15
Beslut att meddelas 2015-12-22,
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 2015-10-28 i mål nr P 3926-15 avseende
bygglov för nybyggnad av fritidshus och pergola på fastigheten Simpnäs 2:74; nu fråga om
prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.

Dnr 2015-717
Protokoll från mark- och miljööverdomstolen 2015-11-24, må! nr P 8341-15
Beslut att meddelas 2015-11-25.
överklagande av mark- och miljödomstolens dom. 2015-09-07 i mål nr P 3297-15 avseende
avvisat överklagande gällande fastigheten Utan bro 1:124; nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

REGERINGEN, Miljö- och energidepartementet
D nrE 2011-1323
Regeringsbeslut 2015-12-17, M2011/01042/Me
Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet inom Roten
skjmtfäit.
- Regeringen upphäver villkor 4 i Miljöprövmngsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Stockholms läns beslut den 17 februari 2010.
- Regeringen ändrar villkor 8 i beslutet och föreskriver att det ska ha följande lydelse,
8. .Försvarsmakten ska, efter samråd med Sjöfartsverket, vidta de åtgärder som behövs
för att i samband med militära övningar öka säkerheten för sjöfarten.

Utdragsbestydfande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAM M A NTRÄD ESPROTOK O LL
Datum

12(17)

2016-01-28

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
REGERINGEN, Miljö- och energidepartementet forts...
Dnr E 2006-1227
Regeringsbeslut 2015-12-17, M2011/03315/Me
Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet inom
Söderarm skjutfält.
- Regeringen ändrar MiljöprÖvningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut
den 18 januari 2011 och föreskriver att andra och tredje stycket under rubriken ”Tillstånd’’
ska ha en annan lydelse. Se beslut.
- Regeringen ändrar villkor 2 i beslutet och förskriver att den ska ha annan lydelse. Se
beslut.

Dnr E 2005-2016
Regeringsbeslut 2015-12-17, M2010/01100/Me
Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet inom
Väddö skjutfält
- Regeringen ändrar villkor 7 i MiljöprÖvningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms
läns beslut den 27 september 2007 och föreskriver att del av villkoret ska ändras på
följande sätt;
7. Totalt antal helgdagar (lör-, sön- och helgdag) som verksamhet får bedrivas i område
3 och i område 4 begränsas till 35 helgdagar per år i respektive område.
- Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

ÖVRIGT
Lantmäteriet
Dnr 201.5-3680
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-12-14, AB 15820
Fastighetsreglering berörande Hensvik 1:81 och 1:122.
Förrättningen har avslutats den 14 december 2015 utan sammanträde.

Utdragsb est1y rkande
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ÖVRIGT forts...
Lantmäteriet forts,..
Dnr 2015-3509
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-11-25, AB15439
Avstyckning från Lohär ads-Kragsta 3:17 och fastighetsbestämning mellan LohäradsKragsta 3:17 och 1:16.
Förrättningen kommer att handläggas utan sammanträde.

Dnr 2015-3627
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-12-08, AB 15949
Fastighetsreglering berörande Lönsvik 3:18 och 3:20, aniäggningsåtgärd berörande
Lönsvik 3:18,3:19 och 3:20 samt bildande av förening.
Förrättningen har avslutats den 8 december 2015 utan sammanträde.

Dnr 2015-3742
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-12-16, AB 151137
Fastighetsreglering berörande Rävsnäs 3:35 och 3:33.
Förrättningen har avslutats den 16 december 2015 utan sammanträde.

Dnr 2015-3525
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-11-27, AB 142530
Fastighetsreglering berörande Singö-Tranvik 10:1 och 10:2 samt Backby fs:8, Roten fs:l,
Singö-Söderby fs;3 och Singö-Tranvik fs: 14.
Förrättningen har avslutats den 27 november 2015 utan sammanträde.

Dnr 2015-3723
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-12-15, AB 15669
Avstyckning från Söderby-Norrby 4:1.
Förrättningen har avslutats den 15 december 2015 utan sammanträde.

Utdrag sb estyrkande
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Ö V R IG T farts...
Lantmäteriet forts...
Dur 2015-3773
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-12-28; AB151002
Fastighetsreglering berörande Tälje 3:81 och Emraaus 16-22 samt fastighetsreglering
berörande Tälje 3:81 och Södra Nånö 7:1 och Nord kap 3.
Förrättningen har avslutats den 28 december 2015 utan sammanträde.

Dnr 2015-3741
Underrättelse om avslutad förrättning 2015-12-15, AJBl 42605
Faslighetsbestämning berörande Väddö-Tomta 3:4 och Grisslehamn 3:4 och
Grisslehanui 20:3.
Förrättningen har avslutats den 15 december 2015 utan sammanträde.

Polisen
Dnr E 2015-3453
Tillständsbesked 2015-12-21, Dnr A523.508/2G15
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen. Jakt/viltvård. Även gällande rådjur och
kanadagäss under tiden 2015-12-21-2018-12-20. Under tillåten tid for de olika villebråden
som jakten avser. Förfaller jakträtten/uppdraget under denna tid, upphör detta tillstånd att
gälla samma dag.
Avser områden inom Hatövikens tomtägarförening.
Detta tillstånd är personligt och gäller för skytten

Dnr E 2015-3452
Tillslandsbevis 2015-12-21. Dnr A523.485/2015
Tillstånd att avlossa skott med skjutvapen.
Jakt/viltvård. Även gällande rådjur och kanadagäss under tiden 2015-12-21-2018-12-20.
Under tillåten tid for de olika villebråden som jakten avser. Förfaller jakträtten/uppdraget
under denna tid, upphör detta tillstånd att gälla samma dag.
Avser områden inom Håtövikens tomtägarfaremng.
Detta tillstånd är personligt och gäller för skytten!

Utdragsbestyrkaade
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ÖVRIGT forts...
Socialnämnden
Dnr reg obj: Stället Mat och Trädgård
Beslut från socialnämnden 2015-11-26 § 130, dnr 701-2015-100
Tillsynsärende: Stället Mat och Trädgård, Restaurangbolaget AB
Socialnämnden beslutar att inte tilldela bolaget en erinran då bedömning är att det åtgärder
som vidtagits av bolaget och som redovisats på sammanträdet anses tillräckliga for att
bolaget inte ska tilldelas en erinran.
Socialnämnden beslutar att uppdra till tillståndsenheten att utöka den yttre tillsynen av
bolaget.

Dnr E 2015-2056
Beslut från socialnämnden 2015-11-26, dnr 702.9-2015-00092
Bevis om tillstånd 2015-12-02 enligt alkohollagen 2010:1622 för ”En liten smula på landet”

Dnr E 2015-2801
Beslut från socialnäinnden 2015-11-26, dnr 702-4-2015-00114
Ansökan om stadigvarande utökad servermgsyta på Edblad, Väddö
Socialnämnden beslutar att bifalla Edblad & Co AB:s ansökan om stadigvarande utökad
servermgsyta för starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i
Växthuset, med serveringstid mellan kl 11:00-01:00

Kommunstyr elscn/KommunfuUmäktige
Dnr 2015-3581
Beslut från Kommunstyrelsen 2015-11-30, § 175, dnr 2013-001532.214
Godkännande och antagande - enkelt planförfarande enligt PRL 5:7 - tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Bjornö 1:20,
- Kommunstyrelsen godkänner tillägg till byggnadsplan för fastigheten Bjömö 1:20 och
med stöd av kommunfullmäktiges delegationsbeslut antas densamma.

U tdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SA M M A NTRAD ESPROTOK O LL
Datum

16(17)

2016-01-28

bmn § 2

Delgivningar /Meddelanden
ÖVRIGT förts...
Kommunstyrelsen/KommunfuIlmäktige forts...

Dnr 2015-3582
Beslut från kommunstyrelsen 2015-11-30 § 176, dnr 2015-000485.214
Ansökan om planbesked - ändring av detaljplan för fastigheten Stadsberget 4.
- Kommunstyrelsen anger som planbesked att Norrtälje kommun inte har för avsikt att
inleda en sådan planläggning som begäran om planbesked avser for fastigheten Stadsberget
4.
- Avgiften för planbeskedet är 6000 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Dnr 2015-3756
Beslut från Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 247, dnr 2015-001466.001
Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje
kommun.
- Kommunfullmäktige fastställer rubricerat reglemente att gälla från och med 2016-01-01.
- Kommunfullmäktige upphäver reglemente antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-10,
§ 181.

Dnr 2015-3583
Beslut från kommunstyrelsen 2015-11-30 § 187, dnr 2015-001400.024
Lönestrategi 2016-2018 för Norrtälje kommun.
- Kommunstyreslen beslutar att anta lönestrategin för 2016-2018
- Finansiering av lönestrategin sker inom ramen för löneökningsutrymmet.
- Omfördelning mellan nämnderna sker av det som återstår av löneökningsutrymmet till
kompetens försörj ningsåtgärder och genomfors av kommunstyrelsen efter det att löneöversyn 2016 är avslutad.

Ut dragsbe styrkand e
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ÖVRIGT forts,..
Ko mrau n styr el s en /Ko m mu n fu 11mä kti ge forts...
Dnr 2015-3761
Beslut från kommunfullmäktige 2015-12-14, § 246, dnr 2015-001463.024
Revidering av ersättningsbestämmelser för mandatperioden 2014-2018.
- Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade ersättningsbestämmelser, ERS 2015,
enligt kommimstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2015.
- Kommunfullmäktige uppdrar till val- och förtroendemannanämnden att se över
ersättningsbestämmelserna inför mandatperioden 2018-2022. Förslaget till ersättnings
bestämmelser ska föreligga för beslut senast under våren 2018.
- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för val- och
förtroendemannanämndens arbete med översyn av ersättningsbestämmelserna.

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut enligt aktbilagor antecknas till protokollet.

Rapporterade delegationsbeslut;
• fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR)
under tiden 2015-11-16-2015-12-31 (b il 1)
• fattade av delegat (diarium ByggR)
under tiden 2015-11-16-2015-12-31 (bil.2)
• fattade av delegat /miljö- och hälsoskyddsenheten , livsmedelsenheten och BMN:s
arbetsutskott (diarium Ecos)
undertiden 2015-11-16-2015-12-31 (bil.3)
•

Nyanställning av tillsvidareanställd personal november (bil.4)

Utdragsbestyrkande

1av2
bilaga 1
Uiskrl ftsdatum

2916-0 i - 1A

Delegationslista
Beslut

frcm : 2Ö15- 11-16
tom : 201S-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

BesEut

BoM 2014-300436

H A M R A A; t e

Sökande

Beslut

§ 2SB

201 4- 03-02

Beslut näm n d /u ts k o tt

Datum

Instanstyp

201E-12-03

BMU

&svi Sias

Förhandsbesked ocn strand$kyd ds dispens fö r tEBbyggnad
sam t ändrad användning av ekonomibyggnad till fritidshus

SoK 2015-902551

M ALSTABY 2 l9

Beslut

| 210

Beslut n 9 mn d /u ts k o tt

2 0 1 5 - 03-02

BM.U

2 01 5-1 2-03
Avslås

Förhandsbesked fö r nybyggnad av tre sn-bC) stadshus

6 OM 2315-001725

M ORA 3 :6 5

ÖesJbf

2Ö15-E5S- 0 B

IÄNNA SK O iV Ä G 12

Sesäut n ä ratid/utskott

§ 211

B-E4U

2315-12-33
Avstås

Bygglöv fö r tillbyggn ad av ende stadshus (ingEasat uterum )
edh iu stalistlun av efdstad

BoM 2015-003350

H Ä ftfiA C K A 2 :2

Beslut

2015-11-13

§ 242

2015-12-03

Sm U

201 5-1 2-03

BMU

Beslut näm nd/Lrtskott

tfam n o th ad res sättning Kvartersnam n och vägnarna, i i t g r t

S qM 2015-000905

TAOCKÖ 2:5D

Beslut

2P1S-03-23

T10CKÖ SÖDERUDOEfä 13

Beslut nä-m nd/utskoa

§ 243

Avslås

Förhandsbesked fö r nybyggnad av tre fritidshus

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e la fö rt/F a x

W e b b a d re s s / E -po se

Box 303

Sstunaväg-en 14

0176-710 00

v.v,uv_m rrtaije.se

2av2
bilaga 1

yts-knfudatum
2315-01-11

Delegationslista
Beslut

fram: 2015- 11-16
tom: 2015- 12-31

Ärende

Objekt

Intressent

TypVSlag

beslut

BON 2015-001704

IS S JÖ 3 :8

aökaode

Beslut

§ 2 -*s

20IS-OS-07

Beslut näm nd/ut sk o tt

Datum

Instanstyp

2015-12-10

BMU

Avslås

S tf ärtd sky d dsd is par, s o d i förrtrtr.rfetesked fö r nyty g g iic id g v
fritida hus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fa*

wayb aöress/fi-pest

6ox 803

Estusiavégen 14

017 6-7 13 00

w vjw .n g n ta lje .se

1 av 106
bilaga 2
J tskriftsd atum

201S -D I -12

Delegationslista
Beslut

from : 2015-11-16
tom: 3015-12-31

Ärende

Objekt

BoM 2015-003371

2015- 11-15
Begäran

bv n y tt v agn sm n -

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

SE fifJE BY 2:8

6551Ut

2015- 11-19

2015- 11-19

SAtiD 1

Adressbesiut

Instanstyp
Delegation
M artin Ka-rtsscr:

Senneby 2:8

S-iM 2015-9S273CI

G RYTA 4 :5 6

S-gkända

2015-09-17

2015- 11-20

Beslut

2015- 11-20

Delegation

Absökån a w is a s

Karolina Nordstrand

9 yggiov fö r tillbyggnad av fritidshus S5 fr,(; insSallaticn av
eidsfcöKj

BoM 2015-002550

HÄREJACKA 9 :2

Beslut

2015-0 9-01

NYGÄRDBVÄGEN 10

Ansökan avvisas

B-oM 2015-006033

G RYTA 2 :1 4

Beslut

2015-0 4-10

MORRA LOÖvjw&rJ 3

Avskrivning sv grersds

201S-11-1S

201 5-1 1-16

Detegstion
Rrsdrik. Johansson

Anmälan om nybyggnad av förråd

2015-1 1-19

Delegation

201 5-1 1-19

le n ? von Pfater

öygglov och atrandskydtfsdäs-psns fö r nybyggnad av
gsststu-Cfa sam t anmälan-om installation av eldstad

LOV 1995-001374

EtÄ&frtANBY 8 :1 4

3£Skit

1996-10-24

2015- 11-16

Delegation

2015- 11-18

Avskrivning av a randa

Tore Ström berg

5j färdigställdby-g^natign

Ad rees

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W s b b a d re s s /E - p ö s t

a o * 803

ö tu n a v ä g a n 14

0175-710 00

wvyv/.n7rftai]fi,5&

2 av 106
biäaga 2
SJtskrifedatum
2016-01-42

Delegationslista

{

tS\
" I

Beslut

from : 2D15-J,!i-16
tom : 2D15-J2-31

Ärende

Objekt

fefl 2623-002379
2 0 1 5-0 9-29

T y p /S la g

B e s lu t

D a tu m

instanstyp

BE.ÄSIPPAN i

Beslut

2013- 11-17

2015- 11-17

Delegation

VitLASATAra tö

Avskrivning av ärende

Birgitta ÖtirJund

Bygglov f l'- f e inland ring av enböstadshus

3ct-t 2015-061054

RANGARNO l i l l

&eslut

2015- 04- iE

SIMPNÄSVÄGEM 214

Avskrivning av a refide

2015- 11-16

Delegation

2015- 11-16

Krister IJSfVSrson

Olags upp fört plänk

BoM 201S-C03&G5

ORTALA 4:63

ESeskit

2015-J.2-C9

ORTALAVÄGEM 193

A vSkrivninp Sv ärende.

2015- 12-15

Delegation

2015- 12-15

Krister Ulfvarson

Ändrad placering av k p m p ls rrie ritljy g ^ a d enligt tidigara
b eviljat bygg lev (B0M2Q15-2473)

Bal4 2015-0U3477

V Ä D D Ö -TO M TA 2s6t

Seslut

2Ö15-12-2S

201 5-1 1-30

Delegation-

2015-21-30

Avskrivning av ärende

KriStfer UlfvarSan

S tfa r dsk yd CSd jSp-eriS fö r nedläggning s v kabel sa m t n y tt
kabeiskåp

ESöM 2015-003091

U £ S T A 1 :2 3

Beslut

2015-16-16

2025- 11-25

Delegation

2015- 11-25

Avskrivning av ärande

Jonas Norberg

F ö ltiä b lib é ik e d få r nybyggnad av a tt -arsbastabstius

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

TeEefon/Eax

We&bad ress/ E-post

■Box 363

Estuns vägen 14

■G176- 71 Ö 00

vjww,rsrrt.al]v,s--5-

3 2y 106
bilaga 2
Utskriftsdatum

2 D ls-0 i-U

Delegationslista

Ärende

Objekt

ar;M 22 M -0 D l 8-113
2014-09-01

Intressent

T v p /S la &

B e s iu t

D a tu m

Irts ta n s ty p

H Ä V E R Ö -y rrE K B Y 2:52

sasSut

2015-12-14

2 C l 5- 12-14

Delegation

GRIBSYVÄGEN 3

A vskrivning srv ärende

Magnu? AhfgJdt

Oiä^a ombyggnad av bostadshus Eilt g östgård
( hötéiivs rksnmhet)

BoM 20SS-001709

BJÖRKÖ B: 1

Seslut

2C l$ - 96-c ;j

2015- 12-15

2915- 12-15

Deä-egetiöA

Avskrivning -av årande

Karolina fjords tren d

Olaga uppförd martsfcapsbod med stakat ocn -altan

BOM 2015-003430

R2DDERSHOLM 1:7

Sökande

2015-11-23

Beslut

2015-11-25

2Ci$-44-2.$

Delegation

Avskrivning sv ärende

Krister UlfVSrSön

Strarulskycidsdisp&rcs fö r nedläggning s v m arkkabel sam t
n y tt k a b a ljk lp

LOV 1959-002493

STORTORP 1 :6 9

Sgälut

1580-04-13

2 01 5-1 2-09

Delegation

2015-12-09

Avskrivning av ärende

Tore Ström berg

Olaga byggnadsr

LOV 1994-000 73 8

ÅKERÖ 9 : SS

BesEut

1994-06-09

2915-12-09

2D15-12-09

Delegation

Avskrivning av ärende

Tore Strömberg

M
y1byggnad Uthus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /iF a x

W e b & a d re s s /E -p o s t

BOX 313

fstuna vggefi 14

0175-710 CM

vjwy.ntji-rtaliS-SS

4 av 106
bilaga 2
LfEskriftsdatum

2Ö1&- 01-12

Delegationslista
Beslut

from : 2015- 11-15
tom : 2015- 12-31

Ä re n d e

Objekt

Ös m 2015-003457

N Ä R TU N A PRÄSTGÄRD 1:7

intressi
Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

Beslut

2015-12-09

2015-1 2-09

Instans typ
D-fel fegätitm

Avskrivning av a ren 5.3

2015-11-24

Anna Rfeskitalc

Anmälan om olaga ianspråktagarcdfe av fastighet

SOM 2015-003261

SVEN5BODA 1:36

201 5-1 1-03

SvsrJ53QDABACKEN 5

SÖkendfe

Beslut

2015-11-19

D&iag atläfi

2015- U - 19

Avskrivning av -ärende

k riste r tgSfvsrson

röffiandsbask&cs Fritidshus

SaM 2 015-002-5 55

H ftRtJ 2 5 :6 7

Beslut

2015-09-28

2015- 11-30

Delegation

Avskrivning av ärende

Birgitta ö triu n d

Seslut

Delegation-

Anmälan om tlilbygpsa d av fritidshus

BoM 2015-003595

KRÖGAREN 1

2015-12-13

2-015-12-23

Avskrivning ev ärende

to n a n And a ras ert

R jvpingskjv fö r iivnillSj av m u r längs med dadhLisete västra
fasad

&SM 2015-303545

V IL A N 1

Sfesiut

2015-12-01

FR QTU ?4AGATAf-i 13 A.

Avskrivning av ärende

20 1 5 -1 2 “ !7

Dsisgstion

2 01 5-1 2-17

Johan Andersson

Anmälan om andrad dragning sv v a tte n - o d i avtap-p

Adress

B e s ö k s a d re s s

Té£fcfön/Fax

W e b b a d re s s /E - p o s t

S to 3ö3

£stunavägen 14

0175-710 00

w w w .norrtaiie.se

5 av 106
biiaga 2
IJESkriftsdatum

2016- 01-12

D e ie g a tE o n s l is ta
K
Beslut
\

'

from : 2015- 11-10
tom : 2015“ 12’ 31

Ärende
fioM 2015-003340

Objekt

Intressent

V EttÉR S H A G A 1:2

Typ/Slag
Beslut

2025-U-13

Avskrivning

Beslut

Datum

losta nstyp

2015-12-08

£015-12-08

Delegetign

ärende

Karolina Nordstrand

Olaga uppförd K-r tiläsyn enligt stran dsky dds bestäm m elser
e n lig t tidigare kevSäjat tov (EoM 2015- 4iö )

&OM 2015-053109

NÄRTTINA PRÄSTGÄRD 3 :7

Sökande

Beslut

2015-12-09

2 01 5-1 2-0?

Peiegatior;

2015-10-19

Tore S tröm berg

Tidsbegränsat bygglov fö r åndraö användning av skola ttB
asylböäbde sökt tom 20-20 - iö - P l

BoM 2015-001590

R ÄVSNÄS 3 :? 7

Beslut

201S-Ö5-Q2

S0L-VJK5VÄeE?{ 43

Avskrivning a v ärende

2015-1 2-14

2 0 1 5-1 2-14

O elegsticn
Magnus Äpfeidt

Olaga uppförd fö r nybyggnsä Sv enb&sfcadshus (fö r bpg
SockeÉbtijd)

SoM

2015-003596

201 $ -12-08

BROS TICKA?! 29

Bssäut

KOMETVÄGEN 9

Avskrivning av ärende

2015-12-11

2015-12-11

Delegation
K rister UJfVarsöri

O-läge uppförd altan

SoM 2515-003191

FURUSUND 2 :1

Beslut

2 01 5-1 0-16

2015-11-24

D e lega ten

2015-1 1"24

Avskrivning ev ärende

S in dre Bombss

Olaga uppförd brygga

A d re ss
Box SJÖ?

B e s ö k s a d re s s
Erstunavägen 14

TäJéfOny Fax

W ebbadress/Et-post:

0175-710 09

w w w .norrtalje.se

6 av 106
b ila g a
Ufskrifcäda&jm

201.6-Oi-'±2

Delegationslista
& e s lu t

fm m : 2 Ö I S - I 1 - 1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ä re n d e

O b je k t

BOM 2015-000030

LABOJftEMUS 1

In tr e s s e n t

2-015-01-15

T y p /S ia g

B e & tu i

D a tu m

Beslut

2015-12-29

2015-12- 29

In s ta n s ty p
Del-egatian-

Avdk.rivri;ng a v ärende

Karolina N ordstran d

OlSyä etuis gd parkering

BoM 2015-003512

SV AR TNÖ I ; 4 2

2 9 i5 - il~ 3 0

l Sn g s u n d s v ä g e n

Sökands
3

Beslut

2015-12-07

2015-12-07

PeiegaW n

A vskrivning a v ärende

Krister Uffvarscn

M arklov fö r träd fälln in g /g a llrin g vid. fritid s b ils

LOV 20OÖ-CO3892

RÄ D M A fiS Ö -Ö S TE R N Ä S i i 31

Beslut

2015-12-17

2015-12-17

Pelösatiof:

Avskrivning av 3 rertdg

2C00-Q&-06

Tore S trftm w rg

O lovligt uppfönd tj-ryggg

BöM 2015-003540

PUMPEN 1

Beslut

2015-I2 -Q 2

LIPPSALAVÄGEN 95

Avskrivning av äraide

2015-12-13

Delegation

2015-12-13

Birgitta öhrijpd

Bygglov fö r änöreri användning och. öirs&yggpsd av det 3 v

restaurang till bostad

BaM2015-0 02347

RÄDMANSY 27; 5

■Besäut

2015-U7-2S

MUMMELSVIKSVÄGEN 51

Avskrivning av ärende

2015-11-20

Delegation

2 01 5-1 1-20

Karalinä Nordstrand

Gfgga upp färd förbrärsningsboalefcfc {felplacerad flfo a le tt)

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le f o n / f a x

Bo* SOS

EsteJrisvägen 14

0176-71QOG

Wftf)badräss/E-posE
wwvj.nont5iiflr5e

^

7 av 106

Trih-Staj ^CrrawwisiL

Utskriftsdatom
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

f r o m : 2015-11-16

töiU: 2Q15-T2-31

Ärende

Objekt

BdM 2014-000453

ROSÄTTRA 3:2

Intressent

201 4-0 3-04

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

Beslut

20I5-11-2Ö

2015-11-26

Delegation

Avskrivning av ärende

K rister Ulfvarsost

Olaga utförda rearkaröet-en m rm

BOM 2015-003529

GRADDO 3 :2 4

2015-12-01

"lYkTUSSVÄGEN 6

SÖkSride

Beslat

2315-12-03

21115-12-03

Avskrivning av Sr an de

Jonas Murberg

Anm älan w n fassdärtCifiriä på fritidshus (b y te av takm a t enl si)

BöM 2015-002442

NY SÄ TTPA 3 '2 5

Beslut

2015-05-21

VÄTÖVÄSEtJ 531

Avskrivning av ärende

20 L5-22-15

2015-12-15

Delegation
Fredrik Johansson

ByggivV fa r rtybysariä-d av Itsrvinn-ingssfcation

BolH 201 S“ 00 2497

BEft.eSHAMFtA 1 :3 3 4

Seslut

201$-03-27

ST3CKVÄ-GEM B

Avskrivning av Örende

2015-1 1-20

2 01 5-1 1-20

Delegation

Sandra Bombas

□ laga roa-rfchöj-ning uppförd

SoM 2Ö i5-0<fJJ34

UTANBRO

Beslut

2015-12-1S

C-sle nation

20J5 -1 2 -1 8

AvskrivningsvSrende

2015-03-19

Fredfsk JdfcariSean

Bygglov fö r nybyggnad av å tsrvifinln gsstä tion

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b ö a d r e s s /B - p o s t

Box 808

Estunavägen 14

9176-710 00

wvvw, rrorrtafje.se

8 av 1Q6
b ila g a 2

UtsknftscEatLJm
2016-Q1-12

Delegationslista
Beslut

from : 2015-12-16
tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

LOV 2207-0020X0

RIAt_A-$Ä TTR A 2; 1 9 6

Intressem

2007-10-02

Typ/Slag

Beslut

Datum

Beslut

2015-12-17

2015-12-17

Instanstyp
Delegation

Avskrivning gv erende

Tore Ström berg

O lovligt uppförda containrar, tillbyggnad s v n uvudkygg-had,
Ö ä itli

lioM 2015-033367

RI ALA-ENE BY ti2S

201 5-1 i - 13

TY5ÅTT RAVA GÉ f{ 12

S ikende

Beslut

2 D J S -U -1 7

2015-11-17

De-ieg^tlon

Avskrivning av ärende

Johan Andersson

Ahrtiäien tim rivning av kom plem entbyggned

LOV 1 955-000025

SPILLERS BDD A 1:70

Beskit

1935-01-13

2515-12-09

21)15-12-09

□al eg s t lon

Avskrivning av ärende

Tors Ström berg

Uthus.

BcM 2015-003105

NORRÖRA 2 :5 7

Beslut

2015-10-15

tO X a -S s-iS

2-015-11-19

Delegation

Avskrivning av ärande

Fredrik Johansson

rörhandsbesked för1nybyggnad av fritidshus

LOV 1993-0 00571

RÅDMANBY

Beslut

1993-07-22

201E-11-1B

Dsiegatjnn

2015-11-13

Avskrivning av ärende

Tora Ström berg

Nybyggnad Uthus

A ö re s s

B e s ö k s a d re s s

T e U s fo n /F a x

W e b b a d r e s s /B - p o s t

Box 30-3

5stur!avääéö 14

0176-7 U3 00

w w w .norrtaJle.se

9 av 106
bilaga 2
UtskJiftsdaKjm
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Siag

Beslut

BoM 2 0 l5 '0 0 3 S 0 &

KQ&DKAP 2

Bökande

Beslut

2015-12-17

201 5-1 2-10

BALDER.5GA7AN 14

Byggäov

Datum

Instarrstyp

201S-12-17

DeJ^gatiPP

Beviljas

Anna K-eskitala

Byggtov fö r uppsättning av sky i t på skolbyggnad

B qW 2015-OQ34S6

GÄRDSNÄS 1:44

Beslut

20ä S -;Li“ 24

GÄJtbSriASvÄSBn 44ft

Bygglov

2015-1 2-15

2015-1 2-15

Oelegetfcn

Beviljas

Ture Ström berg

eygqlpv fp r nybyggnad av fritidshus

Bb M 2G15-0D2373

Be^Bt

HERRÄKG 1 :2 6

2015-OS-1Ö

2015-12-04

Bygglov

2015-12-04

Delegation

Beviljas

T ^ re strörob& rg

3y-y-C‘o-v lär nybyggnad av Stervtentagsstatiori

BoM. 2015-003545

KU PPAN 14

Beslut

201 5-1 2-02

KVISTM A MRAGATAtf S

Bygg löv

2015-12-03

2015-12-00

Delegation

Beviljas

Tore S trilm börg

Bygglov fö r tillbyggnad av en bostadshus.

BoM 2015-QQ3539

AND ERSS VE D IA 3:21

Beslut

2015-12-07

2015-1 2-10

By-g-giov

2315-12-10

Delegation

Beviljas

Anna Ka skita!; o

Bygglov for tillbyggn ad ev bryggan (vensiiationsnäm)

AtäreSS

B e s ö k s a d re s s

T e l^ fc n /F -a x

W e b b a d re s s /E - p ö fit

Bqx ÖB&

Estun-avägan 14

0176-71000

w w w .notrtalje.se

10 3V 106

bilaga 2
Utskrifti datum
201S-Ö1-12

Delegationslista
Beslut

from : 2015-11-16
tom : 2015-12-31

3 C:;-:

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Stag

Beslut

Datum

BOM 2C15-0G3S23

JUNGFRUN 3

Sökande

Beslut

2 3 i5 " 1 2 “ D4

2 01 5-1 2-04

Delegation

201 5-1 2-01

3 OM MA RGA YAftl U

Bygglov

Bs viljas

Anna Kaskstala

BoH 2D15-Ö&3Q75

GtYXNÄS 3 :9 7

SesItsE

2015-12-09

Delegation

2015-10-15

GL.YXMÄS BYVÄG 33

Bygglov

Seviljas

Anna Keskitalo

Instanstyp

&V$g Iwv fö r uppsättning av skylt

2G15-12-09

Bygglov fö r tillbyggnad sv aE!3»StédStius

Bo K 2015-002414

NÖ R R flYkE 5 :4 0

Eesiyr

2015-Q&-21

HAVS SKOG EN BERGSTIGEN 7

Bygglov

2015-11-19

2 0 1 S -I1 -1 9

Delegation

Beviljas

Tora Ström berg

2015“ 11-24

Delegation

Bevisjas

Ann? Keskitslo

201 5-1 2-07

Delegation

Beviljas

Anns K e s k its b

Bygglov för tiybyggnarf av fritidshus och eldstad

BoM 201 5“ 003413

HEMWARÖ 2:121

Beslut

2015-11-2D

HEM HARÖ BY U

Bygg löv

2015-11-24

Bygglov fö r tillbyggnad av komplemerstby-ggnad

BoH 2015-002721

PROTEIN A -BJÖ R K N Ä S 3 iS

Bas?ut

2015-09-16

2315-12- Ö7

Bygglov

Bygglov fi?r komp-lem enLhyggnad (ändrad placering) sam t
Installation sv n lo s tn l

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

TeJ^fun/Fajf

W e b b a ö re s -s / E -p o s t

Box SOS

Est una vägen 14

017 3-7 10 0Q

www.rarrtalje.se

11 av 106
fcräaga 2

TV^r-äritfi E-tkaii

Utskrlftsdatu-m
201 6-0 1-12

Delegationslista
from: 2015-11-16
tom: 2013-12-31
Ä ren.de

Objekt

BöM 2015-803435

VÄDDÖ-VE DA 2 :7 5

2015-1 1-26

SAMDVIK5VÄG5N 1?2

Intressent

Typ/Slag

S e s lu t

Datum

Sdl-rende

□salut

2015-11-30

2013-11-30

Instanstyp
Del aga tion

viljas

Sygglöv

TCfe S trä bi berg

Sygyiav fö r tillbyggnad a v anbostadshus

&aM 2(115-002565

F IN MALA 1 :2 3

Seal ut

2 0 1 5-1 0-06

DTAriÄVÄGLU 40

Bygglov

B oM 2025-002385

LUND ÅS 8 :3

Beslut

2C 15-M -LB

SÄTTRAEACKE^ B i

Bygglov

2015-11-15

2015-11-13

Del eg atior:

3 &Vi ija s

Tore Ström berg

2 01 5-1 2-14

Deiagssio-

Bevlfjas

Anna Keskitai-o-

2015-11-30

DeEagatiw

Beviljas

Anna Kesklcalo

Bygglov fö r nybyggnad &v ■gästs-tu tts

2015-12-14

Bygglov f&r tillbyggnad a v eniö stä d slu is

SOM 201 5 -G-Q3-1-57

OXHAL5Ö 2:712

Beslut

2015-10-27

BEFtGSHYDDEVÄGEN 3

Bygglov

SoH 2015-0C3113

R IM B O -T G M T A 9 :1 2

Besiut

2015-10-20

UPPSALAVAG ÉN 15

Bygtältw

2015-11-30

Bygg Ib'/ for b Ii byggnad av fritidshus

2315-12-08

2 01 5-1 2-03

Delegation

Beviljas

Tore Strömberg

Bygglov fö r nybyggnad av garegs

A d re s s

S e s o k s a d re a ?

Telefon/Eax

Welb b a d re s s / E -po s t

Box SOS

Estunavä-gen 14

0175-710 00

■
w w w .norrtaija.sa

12 av 106
bilaga 2
LftskriftsdatiHn
2C 1 6 -0 I-1 2

Delegationslista
/ i

Beslut

From: 2015-11-16
tom ; 2Q1S-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/&lag

Beslut

BoW 201^-503397

MORA 1 :7 2

SOkande

Beslut

2025-1 1-23

2015-11-lB

ÖÉR&SI-tAMRAVÄGEM 5

Bygglov

Datum

Instanstyp

2015-11-23

Delegation

Beviljas

to r g Ström berg

Bygglov f ik ej tbyggnad s v kallförråd jrå industribyggnad

BOM 2Q15-0B32&7

ÖSTRA SYJ\HN 6 £ 2 :2 5

Beslut

sois-n-os

2015-22-23

B-ygglev

2 01 5-1 2-23

Deiéödtl>ön

Beviljas

Ta re Stram to rg

Bygglov f&r nybyggnad av enaasisdshus gch installation sv
aidsta d/rökk an a I,

BolH 2513-502448

TÄ.LJ6 S i l

Beslut

2015-1 1-25

5/8gllov

2Q15-C8'21

2015-11-25

Delegation

Beviljas

Tone S tröm berg

2BX5-12-03

Delegation

Jiteviijas

Artnä KeskätsLo

Bygglov för nybyggnad av acervimung$$ttore-ri 93 90

BoH 2015-502459

TÄPPAN 2

Besi-ut

2015-53-21

2015-12-03

Bygglov

Bygelav fö r nybyggnad av Its ry lfiriln g s ita b ö n 939B

BoM 2015-003635

R IM BO-TOM TA 4 r l 7

Besltit

2015-12-15

2B 13-12-22

Bygglov

2015-12-22

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

Tid-begränsat bygglov För u&pstailning av m askinhall söks
LO.m. 2019-12-31

Ad tass

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

Web bad rass/E-past

Box. &QS

Estu ne vag en 14

0i75-?10 0Q

wivYnrrcrrtoJiSrSS

13 av 106
bilaga 2

'iW
-HvjUir-diaiSi-riJi
U tekriftsdatuffl
2016-01-12

Delegationslista
Bssius

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ä re n d e

Objekt

S öm a o is -c a o o s ä
2015-01-13

Typ/Slag

Besäut

M ER K U R IU S 2

Seal ut

2015-11-26

POSTHUSGATAN 1

Bygglov

Datum

lusta nstyp

2015-11-26

Delegation

Beviljas

Tore Btrörn-bsrg

2015-12-1 i

Derägation

Beviljas

Anna KaskSalo

Bygglov fö r andrad användning sgrnt oinbyggnad av f ,d
Jjiograf tia restaurang

SoM 2015-003444

LIBBERSM O RA 1:S

B=51Ut

2015-11-24

2015-12-11

Bygglov

Tidsbegränsat bygg lev fo r sky it (söks t.o .m . 202 0-1 2-31 ,
förlängning av BQPS2011-1355)

BcM 2Q15-G0345D

S V A N B EK G A äil

Beslut

2 0 1 5-1 1-24

fl QRRTPUEVÄGEN 5B3

Bygtflov

2015-11-26

2015-1 1-26

Pateyatian

Baviijas

Tor? $£rämb$rg

Bygglov frr-r utbyte SV SUSGvBUéri-kyöcf

3C-P4 2015-002537

H U S IK G E 7 :1

Beslut

2015-09-03

2015-12-08-

■Bygglov

2 0 1 5-1 2-06

Délegal-uU

esvjijg s

Serä Helmers son

Sygglov fö r nybyggnad av ku ra plgpisg ® ygg n s a
( om kläd n i n gs by g p nad fö r jo rd - och sfcogstjrakJ

BoM 2015-0-03453

HÅRNACKA 3 :2 9

Beslut

2015-1 1-16

DALKÄR.R 5 VÄ G EN 3?

Bygglov

2015-1 2-23

2 0 1 5-1 2-23

Deiegatsou

Beviljas

An r a Késkitalo

Bygglov fö r nybyggnad av er-bostädsRuk. installation av
eldstad och garage s am t anslutning ti ii kornmun a Ib va

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e ie fö rt/F a x

Box S3S

Estunavägen 14

0176-710 00

W e b ba d re ss / B -p o s t
w w w .ncrrtialje.se

14 av 106
bilaga 2
UtskriftsdaSum
2016-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from : 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

BqM 2315-003034

VETTERS HAGA 3; 9

Sökande

Beslut

2015-15-13

Beslut
2013-11-30

ayggSev

Datum

Instanstyp

2015-11-30

Dsäegation

Beviljas

Tore Ström bara

ByggIov för nybyggnad av en bostadshus och saratje

&OM 2015-003528

FURU SUND 2:128

Böslut

a O iS -u - a a

bkudpsväge& s

Bygglov

201 5-1 2-07

2015-12-07

Delegation

Beviljas

Anna Kaskitaso

B ygglgv fö r tsildyggöad av enböstadshus

BöN 2013-003504

TRU M PETSVAHPgN 5

Beslut

2015-11-25

RÄFS3A GÄRDS VÄS 5

Bygglov

2Q15-12-2B

2015-12-26

PsLsgstion

Beviljas

Tore Ström berg

2015-12-10

Däiétjätlön

Beviljas

Tore S tröm berg

2015-12-07

Dalegatlon

Seviljas

Anna Keskitaln

Bygglov fö r nybyggnad av en bostadshus och Tistäil-atlon av
ekistad, uppföranda av stödm urar och b-uiterplsnk, rivning sv
tia fi nt i i s-stem a er-sa rnptnark-i sv fer-utfyläBad-sv. psaftänJvaer •'••■
3oM 2015-000204

KO DSVIK 6 f l 3

2015-01-25

VAG&SUNBAVÄGEM

Beslut

157

2Q15-12-10

Byggiov

Bygglov fö r tillbyggn ad av gåststugs

Bald 2015-Ö00275

ADAMS BERG 7:59

Beslut

201 5-1 1-35

EKUDDEN 12

Bygglov

2015-12-07

Bygglov fö r tillbyggnad av fritidshus

A d re s s

so* soe

Besöksed rass
Estu nav äger: 14

T e le fo n /F a x
0176-710 00

W e b b a d r e s s /£ - p o s t
w w w .norrralje.se

TfUL-w
ri'iAfoliyram
iC

15 av 106
bilaga 2
UtskriftSäii^JSTf

2056-01-12

Delegationslista
Beslut

fram: 2015-11-i?
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

&oM 201S-CS2071

STOKSTEH 5

Sökande

2015-07-Q 6

Typ/Siag

Beslut

Sesl ut

2015-12-17

Bygglov

Datum

Instanstyp

2015-12-17

Del eg se im

Beviljas

Tore Ström berg

Bygglov fö r nybyggnad av industribyggnad sam t anslutning
till kom m unalt VA

BOM 2015-3037,16

ARHÖhMA 1:148

DssUlt

2015-10- 25

2015-12-30

Byg-giöv

201 5-1 2-30

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

By-ggä-dv - strandskyd-dsdlspens tä r nybyggnad av
kdäTiPl-ememby^gnad och plank

BoM. 2015-002329

SÖ DR A SUniP I ; 1 B

Beslut

2015-0 3-12

SIMPNÄSVÄGEfl S I

B ygglov

2015-1 1-26

2015-1 1-26

delegation

Bevtijgs

Arma Keskisslo

201 5-1 2-17

Delegation

Beviljas

Anns Keskltaio

Bygglov För nybyggnad av gäsrstuga och tnstefPation av
eldstad

Bo-M 201.5-003404

BJÖRKÖ VO A 2 :4

Beslut

2 0 1 S -U -1 9

2015-12-17

Bygglov

Bygglov fö r uppstöllning s v övggboäär, containrar,
m gtjabod ar m m

B q M 2016-0036-05

Ö lAND IS

SesJtiE

201 5-1 2-09

BtlHftEGATAR 10

Bygglov

2015-1 2-14

201 5-1 ^-14

Delegation

Sevillas

Tore Strömberg

Bygglov fö r tlilb yg g n s d av ensostadsSus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F o x

W e b bad r e s s / E -p a s t

&ox G0S

B&tunavägen 14

0176-710 00

ww w lnor rtaije .se

16 av 106
bilaga 2
iJiskriftsdatum
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from t 2015-11-15
to m :

2 0 1 5 “ 3.2-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Seslut

Datum

BoM 2015-002613

HÖGMARSU Z s lS

Sökande

Beslut

2015-12-03

20 i $ - J 2-03

Delegation

2U15-03-07

HÖGMAFSÖ VÄGEN 111

Beviljas

Tora Ström berg

Bygglov

Instanstyp

Bygglov fär fasadänorin-g- av fritidshus

BöM 2015-002450

RÅDMAN BY 2:33

Seskit

2013-06-24

PADHC-bMSVAGfW 1 1

Bygglov

i Ö l $ - U ’ 19

20-15-11-19

Delegation

Beviljas

Törs Ström berg

2015-12-01

Delegation

Beviljas

Arma Keskitalo

Bygglov fi?r Sltl&yggn&s sv öntastadstius

SOM 201 5-3 034S-7

B L IG Ö 1 :3 9

Besiut

2015-11-26

2515-12-01

Bygglov

E)ygg]*V f ilr tillbyggn ad av enhastadshus

BoM 2015-003385

M U N KEN 1

Beslut

2015-11-17

TRÄDGÅRDSGATAN 4

Bygglov

20I S - 12-16

2 0 1 5-1 2-16

Delegation

Beviljas

Anna Kesidtalo

2015-11-13

Deiegation

B e v iljs i

Tpre Ström berg

Bygglov f ä r uppsättning av fvä fikyit& r

Sol4 2015-003330

HÅRN ACKA B :4

Bes3u£

2015-11-15

2013-11-19

Bygglov

Bygglov fa r fasadändring ps garöge/fötråc!

A d re s s

E e s n k s a rire s s

Teiefört/Fäx

W e b b a tl re s s /E -p o s s

Box SOS

BstajfiavSoers 14

0170-710 00

w w w .non ta ije .se

rrfr'Err^>'B'4■I■tacni■

17 av 106
bilaga 2
U tskriftsda tum
2G15-01-12

Delegationslista
B e s lu t

fro m : 2 0 1 5 -1 I- 1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

SöM 2015-003649

V a £ e n £0

2015-12-15

VIKMGAGATAN

intressent

Typ/slag

Seslut

Datum

5 ökande-

Beslut

2015-12-17

2015-12-17

Delegation

Beviljas

Tora Ström berg

2 0 1 5 -1 2 -IS

Delegatlön

Beviljas

Tore Ström berg

3

Bygglov

Instanstyp

Byggäcv fa r tillbyggn ad av enbostadshus

SoM 2015-003448

KA BBO 2 ;1

Beslut

2015-11-24

2015-12-15

Bygglov

Bygglov for .nyuppsättning e v tnissvSderskydd

BöM 2015-002443

R IM B O -H Å S T A ä : l

BSSäLiC

2015-03-21

2015-12-03

Bygglov

2Q1S-12-03

PeJegatiori

Beviljas

To-re. Ström berg

Förlöngrii-Fig av t iösas g ränsat bygg jo v fö r itsrvinningsst?tk> o
till 2015-135-31

BOM 2015-003407

LÄKAREN 7

Beslut

2015-11-19

V13YVÄG&N &

Bygglov

2Ö1S-11-25

2015-11-25

D ö eg ettort

SgvIÉJBS

Töre Ström ösrg

2 01 5-1 1-20

Delegation

BeVföas

An-n-a Keskitalc

Bygglov FörfaEöéändrlRgfh.iijfiinij a v ta k i P§ förråd

BoM 201S-003372

T Ä U E 4 :6 2

Beslut

2015-11-16

2015-11-2G

Bygglov

Tidsbegränsas bygglov fö r nyby-tföbad av förskola
(pavlijon ger) sökt t g m 2020-12-31

A d re s s

B g s ö k s a d r& s s

T e J e le n / F a x

V J e bb a d re s s / £ - p-os t

Box 308

Er£#nnSvägen 14

0176-710 03

wyvwm orrtalje.se

18 av 106
biäaga 2
ijfe krlftsdetum
2516-01-12

Delegationslista
Beslut

fröm: 2015-11-16
tom: 2015"12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

aesltit

Dätum

30 M 1015-002019

T EJLP ANS VAM P£N 1

$ökänds

Beslut

r b l 5-12-03

201 5-1 2-03

Delegation

2015-07-06

A5TEROIDVÄGÉM 2

B^Viijas

Am s Keskitelo

Bygg Lov

In S ta n s ty p

Bygglov fö r nyby-g-gnsd av flerfa m iljsh us sa m t anslutning a ti Ii
köETimunai* vA

Öe|H 2015-003423

OELFfNEN 4

Baslut

2D 15-11-23

BALPEKSGATAN IS

Bygglov

2D15-11-24

2015-11-24

Delegation

Sevillas

Anno kesKISalc

2 0 I5-12-1Ö

Delegation

BöviljSS

Anne Keskisalts

Sygglov f ö r uppsättFSiJia av s k y lta r pä Industribyggnad

BOM 2015-002144

HAKÖ i: $ S

Beslut

2015-0 7-19

HARÖSUMGAN 3S

Bygglov

T A U E 4 :6 2

Beslut

201 5 -1 2 -1 S

Bygglov fö r tillbyggnad av fritidshus

SoM 201S-003555

2015-12-03

2015-12-21

Bygglov

2015-12-21

Delegation

Beviljas

Anna Keskätalo

Bygglov f&r tillbyggnad 5 v korn pardan tb y gg na d [persona! bod
med amklä-cMngsrijTn)

BoM 2015-003274

R1ALA-SÄTTRA 8:2

SosiUt

2015-1 1-05

STOCKBVVÄCOM 7

Byggfov

2015-11-23

2015-11- 23

Delegation

Bevi ja s

Anna Kesteitslo

Bygglov fö r tillbyggn ad gv enög stadshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e ljö a d re s F /E -p o s t:

Bo k ÉOS

Fs tu navägan 14

3175-710 00

www.oorrtajerSS

1&av106
bi(aga 2
UtskrinsöatLffn
2016-01-12

Delegationslista
/
s \

B e s lu t

f r a m ; 2 Q1 5 - H - 16
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Bfisitrt

Datum

Instanstyp

DbE4 2C15-Q030S6

LÖNNEN *

Sökande

Beslut

2P 15-12-17

2Ds 5-12-17

öelegetion

2 0 1 5-1 0-14

V£GAGATAN 3

Beviljas

Anna Keskitalo

2015-12-08

Del ag 551en

05'viijas

Anna Keskicaio

Bygglov

Bygglov fö r nybyggnad a v flerbo stadshus ( S l jgh},
installation av sistader sm t anslutning til! k e m m m a it v a

BoH 2015-003514

YXLÖ 2:4163

Beslöt

2 5 1 $ -1 ^ 0 I

ÖST5ASKA7SVÄG5N 40-

Bygglov

2Q15-12-33

Bygglcv fö r tillbyggnad av en bostadshus

SoM 2015-003237

Ö VRA SO EJER BY U i l

Beslut

2015-11-01

ÖVRA SÖDEft&YVÄGffN 37

Bygglov

YXLQ 1 :2 2 0

Benigt

2015 -11-24

2015-11-24

Dategatian

Beviljas

Tprs Strömberg

2 K 5 -1 2 -Q 4

O-alegatlon

8-avlljas

S&f-ä Hslsnereson

Bygglov fö r tillbyggn ad av fr:tid:to u s

SöS4 2015-001774
2015-0 5-10

2015-12-04

bygglov

Bygglov fö r nybyggnad av ostagat to rn 48 m etar s am t tre
ÖIJbörande teköikbod-ar

BaM 2015-003474

Ä LM S TA 1 2 ;4

Besäbt

2 Ö 1 5 -U -2 5

GRISSLFKAMfiSVÄGEN 2

Bygglov

2015-12-15

2315-12-16

Delegation

SeviFjas

Anna K-sskitsso

Bygglov fö r tillbyggn ad ev restaurang [utopi sbser)

A d re s s

s&xaas

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W a b tja d re s s /E -p o s t

EsEuns vägen 14

0176-710 0-0

■,vwl* '4n4iTtal]6,5e

"Ksc-J-j1[J!

20 av 1Q8

bilaga 2
UtSkrift-s datum
2 g j5 -Q i-1 2

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-3.6
tam : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

BoM 2015-003409

FRÖTUNA-B3GRKNÄ5 4 -a iO

Sökande

Beslut

2015-11-24

2015-11-24

Psiegatsor?

Beviljas

Tore $trömdsrg

2015-12-0S

Oelägatsön

Beviljas

Tore Strömberg

20 l $ - l I -20

Bygglov

Instansftyp

Syggjov för tiiiö-ygg-nsd ev fritids! U£

2015-003412
2015-1-E-20

R JM Ö Ö -E K C B Y 3 :0

Beslut

G m i A EKE-BYVÄG!?!! 23

Bygglov

201S -12-05

äygcftDv f<jr ny-lJygtfrtöd av kom plerr:entbyg grad

&OM 2015-003061

RÅ p M A IMSÖ - V Ä S T E R K Ä S 1 :61

B ^ ljt

2015-10-14

VÄSTsftNÄSVAGEM 55

By gg b v

20315" 1 2 -iS

2015-12-10

Dö! aga tion

B-sviij^s

Ten-; Strömberg

^YSSföV för nybyggnad kom piementbyqgned

ScM 2015-0 03253

GU B BO DA 1322

Seslut

2 Ö 1 5 -U -K

3 0 0 A STRAfipvÄG 197

Bygglov

2015-11-25

2015-11-25

Delegation

Bevilja i

Tbre Strömberg

Bygfllov fö r n y ly g g o jd av fritidshus och
kom plamanöj-ygg ned

BoM 2015-0032$ 2

A E.MST A 1 2 :2

Beslut

201 5-0 6-25

kAKAlVÄGcM 12

By gg luv

2015-11-25

2015-11-25

Be iaga tion

Beviljas

Ture Strömberg

Bygglov fö r fasadändriog, inbyggnad öv befintlig altan

A d re ss
Box: SOS

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F ö *

t sto nyvägen 14

0175-710 00

W e b bad r ess/ E -p ss t
'm vw .norrtaijfi.se

21 sv 106
bilaga 2
Utskriffesdaeum
2016-01-12

Delegationslista
fm m : 2 0 1 5 -U -1 6

B e s lu t

tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent
Intress

Typ/SIag

Besktt

Datum

SoM 2015-003439

H Å LLS TA 2 : i 3

Sökande

aeslut

2 0 1 5 -U -2 S

2015-11- 25

Delegation

2015-11-23

VÄSTRA HÅLLSTAVÅGSN 23

S e vlja s

Tore Ström berg

Bygglov

Irtstanstyp

Bygg Lov rö r tillbyggnad s v enbostadshtis cc.fi instaögti-ori 3V
eldstad

&oM 2015-002969

M A tS T A -B E R G eY 2 ;1 2

SaslUL

2 9 l5 -lC -tfS

LINDHOLMENS VÄG 10

Bygglov

2015-11-32

2015-11-30

Delegation

Beviljas

An oa Ksskitaio

BycgLov fö r nybyggnad ay eobovtadsm s och iriätaliatiön sv
eldstad

BaM 2015-003233

LÄGARÖ 1 :3 7

Beslut

2015-10-30

V[LA&VÄ 0 ÉN 2.0

Bygglov

2015-12- 26

2015-12-28

Oelesstiosi

BöViljåS

To-re Strömberg

bygglov fö r oybyggnäd av fntäds-hius o d i installation av

ahfetäd

3dM 2015-0033A5

SÖDERÖRA 3 :2 1 3

Beslut

2 0 *5 -1 1 -1 2

TvtDTE 3 YVÄGEN 55

Bygglov

&yggfcv

2015-12-22

2015-12-22

Delegation

E-övi Ijas

Tore Strömberg

fört tiSibyg-snad av anbostadshus

Ba tt 2015-303391

VÄM LIM G E S -77

■Beslöt

2015-11-05

t-SANDeLSLÖMSVÄGEN 8

Bygglov

2 0 l5 - l2 ~ l5

2015-12-15

Delegation

Beviljas

TO-f-é Strömberg

Byggigv fö r ii-libyggnad av fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

Böx -BGE

Esten ovägen 14

017 5-7 10 00

W ^ b b a d re s ^ /B -p o s E
■
w ww.norrtalj-e.se

22 av 106

blfaga 2

Utskriftsdatum

2016- 01-12

Delegationslista
Beslut

from; 20IS-11-16
tom: 2015-12*31

Ärende

Objekt

Intres$ent

Typ/S tag

Beslut

Datum

fiOM 2015*002437

QSTftA SYNtNGE 2:25

Sökande

BestLife

2C15-11-27

2315-11-27

Dyäflgation

Beviljas

Sara Helmersson

2015-11-19

Dölegafsoo

Beviljas

Tora Strömberg

2(}15“08-28

Syrj-alov

Instanstyp

BygolQv för nybyggnad av 60 meter mast

BoM 2015-0 03333

SOLSKENET 5

Beslut

2 ö l£ - U - U

ARTEM5VÄGEN 12

Byggtov

201£-15.-19

Bygglov för nybyggnad av enbostaden? pch garage

3oM 2015-003243

MÖBSY 2:18

SesUlt

2915-11-02

GRAMMY 5

Bygglov

Boj^l 2015-031652

SUNDSKÄR i i 28

SfcSlaS:

2015-06-01

GÄRC-SÖREN 3

Bygglov

2015-11-16

2015-11-16

M aga tion

B^vjljas

Senad Gtamocak

2015-11-10

Dele^aöo-n

Bevilj&E

Tora Ström bero

Bygglov för nybyggnad av garage

2015-11-16

Bygglov f&r bil byggnad öl.4 fesadäraring av fbtrdstus

BöM 2015-003364

ÖXHal Sq 1:207

Beslut

2015-11-13

B3ÖR.KUDOÉM 370

Bygglov

2015-11-13

2Oi5-li-l0

Delegation

Beviljas

Tora Strarftberg

Bygglov för nybyggnad av garage

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

Web badrevs/ E-jtost

BOX SOS

EstUrtS-vägsn 14

0175-710 00

■www_norrtalje.se

23 av 106

bilaga 2
Utö krifts datum

20 i ö - Q i - i 2

Delegationslista
B e s lu t

f ro m : 2 0 1 5 - 1 1 - 1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/SIag

Be$iut

Datum

SöM 2015-003249

KORSNÄS 1:54

SyTaiitie

Beslut

2D15-11-17

2315-11-17

Pslagation

2 0 1 5 - il- q J

SSEDSUMDSVÄGEM 123

Beviljas

Tor$ S trom bsrg

Bygglov

Itis ta n s ty p

Bygglov fö r tillbyggnad av sn&ostatfshus s am t uppsättning
av två ta k kupor

BoM 2315-003230

RÄVSNÄS 2:1 IS

Beslut

2015-1 1-00

^ORRÄtfGSVÄGEN 40

Bygglov

2015-11-1?

201S-11-17

Pstegatian

Beviljas

Tore S tm m berg

Bygglov fö r tillbyggnad öv fritidshus s am t rivn-sng bv befintlig
ve man da

6of1 2315-003016

S Ä ltiM A 6 :5

Beslut

2015-1 3-12

SÄTUNA BYVÄG 53

Bygglov

2015-1 1-17

2015-11-17

Delegation

Seviljas

Tors Strömberg

Bygglov fa r tillbyggnad a v enbosta-dshus ( ytaru m j och
installation öv eldstad

3oM 2015-002 3-7S

VÄM UM GE 6:12

Beslut

2015-11-17

2015-1 1-19

Sygcilöv

2015-11-19

Delegation

Seviljas

Tota Ström berg

Bygglov fö r nybyggnad bv fö rrå d 5? m t rivning öv be fin tlig t
förråd

BoM 2315-0032(35

LÄGARÖ 26:7

Bssi-ut

2 0 1 5 -1 Q -2 S

N O RR S j ö y tK S V Ä e FtJ 3 5

Bygglov

2015-11-16

201 5-1 1-1$

Delegation

.Beviljss

Tore Ström berg

Bygglov Tillbyggnad Fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

t e le f o n / F a x

W e b ö a d re s s /E - p o s t

S ök ao-a

cstiinavagan j.4

0176-710 30

www. norrtalje.s?

24 av 106
bilaga 2
Utskritedetum
2016-01-12

Delegationslista
Seslut

from: 2.Ö15-11-16
tom; 2GI5-12-3J.

Ärende

Objekt

In tr e s s e n t

T y p /S la g

B e s lu t

Datum

BoM 2015-002397

SPILLERSBODA 1:101

Sökande

Beslut

2015-11-17

2 0 1 5 -U -1 7

Delegation

201 5-1 9-10

5ÖDER.GÅRDS VÄGEN 18

BSviijdi:

Tore Strömberg!

2 0 1 5 -U - i 7

D-elegation

Beviljas

Anna Keskitalo

201 5-1 1-17

Delegation

Beviljas

Anna tceskitelo

201 5-1 1-16

Delegation

Ö$viij35

To ne Sfrörabarg

Bygglov fö r nybyggnad

Bygglov

Instanstyp

av ^rftlQsn-UE e rs ä tte r b e fin tlig t p§

samma plats, Ifistalatipn sv eldstad s am t anm älan em

BoM 2015-003299

V ÄD & Ö -TO M TA xi:24 -

Beslut

2015-11-05

2015*11-17

Bygglov

Bygglov fö r tillbyggnad av fnäidshus

BoPE 2015-003108

NABBO 1:130

Beslut

2015-10-27

MIRKVÄGStJ t

ByggJöV

BOM 2015-002676

VETTER S H AS A X j 5 7

Beslut

2015-00-11

VETTERS HAGA täORRA B W Ä S 18

tJygglov

2015-11-17

Bygglov fö r tillbyggnad av fritidshus

2015-ll-l6

Bygglov fö r nybyggnad av tvä bostadshus

BoM 2015-003135

KQHOLMA 1:52

Beslut

2015-10-27

kO HÖ lM A BYVÄG 15

Syg g lov

2015-11-16

2 01 5-1 1-16

Delegation

Beviljas

Anna Keskitalo

Bygglov f ö r tillbyggnad av fri t ;ös nus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

Web bs dress / E- post

Bot SOS

Estunpvegefi 14

0179-710 Ö9

w w w .norrtalje.se

25 av 106
bi (aga 2
Utskrifedatdm
2016-01-12

Delegationslista
B e s lu t

fro m : 2 0 1 5 -1 1 -1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Xntressent

T y p /S ]a g

B e s lu t

D a tu m

J n s ta n s ty p

BoM 2025-00 30 IS

SU N D A 1 : 1 3 5

Sökande

Beslut

2 0 1 5 -U -3 0

201 5-1 1-30

Delegation

2015-10-12

5UW AVÄGEN 36

Beviljas

Sara Halrnereson

201 5 -1 1 -3 0

Delegation

Beviljas

Sara HeLfnenssan

Bygglov

Bygglov fö r nybyggnad av en bostad s fe s o d i ki st? i! s tim av
eldstad

30W 2015-003020

SU N D A 1 :1 2 6

Beslut

2015-10-12

SUNDAVÄGBM 40

Bygg löv

201 5-1 1-30

Bygglov fö r nybyggnad av snbostadsfes- Olij iöStailötian av
eldstad

BoM 2D15-303021

V ID E T 4

Beslut

2015-10-12

VIGELBJ-ÖVÄGEfi 30

■Bygglov

Ba K 2015-003400

LÄGARÖ

Beslut

2015-11-26

kÄpflAWSÖVÅGEN 10 ?

B ygglov

2015-1 1-26

2 0 2 5-1 1-26

Delegatson

B svijjss

Anna Keskit-alo

Bygglov Fasadöndring E nbostadsfes

2015-1 2-07

2 3 1 5-1 2-07

Delegefioo

Beviljas

Tore S tröm berg

2 0 1 5-1 1-26

PslegatFöd

Beviljas

Anna tces&telo

Bygglov f ö r utökning sv -småöåtJferTm

BOE4 2015-201452

M UNKEN l

Beslut

2015-05-13

TPÄu GA F;DS GATAN 4

B ygglov

2 0 1 S -H -2 6

Bygglov f ö r ändrad are/and-nlng frå n k oa to r ti EFen bests ds hvs

A d re s s

Besöksadress

T e le fo n /F a x

W ébiba d re s s / E - p o s t

B o * 333

EstuOavägen 14

Q1711-713 00

WWW.ftOrrtalje.se

U tskrift sdaturn
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

fro m :

2015-4-1*15

to m :

2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

6 oM 2015-OU345&

K O LS V IK 1:9-4

Sökaads

Beslut

2 0 1 5 -U -3 5

2015-11*30

Ds legation

Beviljas.

A noa K ä lkitaln

2015*12-01

D d aga tion

&&viij3s

Anna Ksskftalo

2015-11-37

Bygglov

In s ta p s ty p

Bygglov fö r tillbyggnad av fritidsbos

Bof-5 2015-003505

STÖRSTEN 10

Beslut

201S-11-27

STQRST-EtiSVÄGEN 12

Sy gg [ö v

20.15-12-01

Byg-piov fö r fasadändnn-g på induatriöyggn-ael {ny
sjtry m m n i n gst rappa)

BoM 201S-0 03025

HÖGM ARS Ö 2.:S9

Beslut

2 0 1 5-1 0-12

HÖGMARSÖVÄGEN 27

Bygglov

2025-11-23

2015-11-20

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

S yg pov fö r tillbyggnad av kg m pl n me ntoy g g n ad

BoM 2015-ÖG3J80

K O LS V IK 5 : I S

Beslut

2015-1 0-25

SKARMSliWDSVÄGEN 4SB

Bygglov

2015-12-13

2015-12-1S

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

ByggföV fö r nybyggnad av fritidsbos och InstaäJatiön av

eldstad

ÖoM 2015-002911

R IM B O -É K E P V 1 :3 7

Beslut

2015-1 0-01

KASTANJS VÄGS hl 7

Bygglov

aots-n-is

2015-11-16

Delegation

Beviljas

Anna Kegkitaig

Bygglov fö r nybygsjsöd -av -kannpSerrsentbyggnad [fö rrå d }

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

Web bad ras*/E -p ost

Box 5B8

Estunavägen 14

0176-710 00

Www .no-rrtatje,se

2 7 av 106

bäiaga 2
UtsEifi ftsdaLum
2Q1S-G1-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

SoM 2015-003353
2015-11-12

Typ/Slag

Bes5ut

Datum

Instanstyp

HUMMELSÖL 2:14

E e s to

2015-12-03

2015-12-08

Delegation

U0BV-LÅfJÖ5J<jvAGEM 24

Bygglov

Beviljas

Anna Keskitalo

ORTAL A 4 '6 S

Beslut

2015-11-20

Delegation

Beviljas

Anna KeskltaJo

Bygglov f ö r Eiybyggnad av fritidshus

BoM 2015-003115
2Q1S-1G-2C

2015-11-20

Bygglov

Bygglov för nybyggnad av fritidshus

SoM 2Q1S-0C3733

fJÖRRA StfAfD 3:20

Beslut

2015-11-23

BRäNKVÄGEN3

Bygglov

2015-12-23

2015-12-23

DäEégätiön

Beviljas

Anna Keskitslo

Bygglov för tillbyggnad av artost ads lu:s

BoM 2015-003215

Bl ORMO 1:30

2015-1-0-23

MATTUDDSVÄGEN 49

2015-12-17

2G15-L2-17

DfeEägätion

öeviij&s

Anna Ksskltaäo

2G15-12-21

Delegation

Bä Viljas

Anna K eskiialo

Bygglov fö r ätvändig- ändring av fritidshus

Sd M 2015-003234

SPERSBÖDA 1:65

2315-10-30

TRSHÖRJVIINGSSACKEW 4

2015-12-21

Bygglov fö r nybyggnad av gäststtfgs

Adress
Box ssa

B e s ö k s a d re s s
Bstonavägen 14

T e le fo E i/F g x

W e b b a d re s s /É -p o 4 t

O17£-?10 0 0

w w w .norrtalje.se

2& av 106

bifega 2
U tskriftsdettim

2Ö16-01-12

Delegationslista
B e s lu t

fro trs: 2 0 1 5 - 1 1 - 1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ä re nde

Objekt

Intressent

Typ/Sfag

Beslut

Detum

Bv-y, 2015-0Ö34Ö8

HÄVERÖ -NORRBY 3 :3 9

Söksnde

Beslut

2015-1 1-26

2LH5-11-2S

Delegation

2015-1 1-19

KVAEENUDDSSTltSEW 14

Bygglov

Beviljas

To ne Ström berg

BoM 2015-003491

V Ä D B Ö -TO M TA 2 :9 5

BesL ift

2015-12-37

Delegation

2-015-11-26

mpBgRGS VÅG 6

Bygglov

Beviljas

Anna K-e&kitslo

BoM 2015-002224

JLARARtNNAN 5

Beslut

2Ö15-0S-0G

KU&GSBACKBVÄG-Bvl 4

Bygglov

Instanstyp

Bygglov fä r tillbyggnad av fritidshus

21115-12-07

Bygglov fö r tillbyggn ad av frftidfsfius

2015-1 2-07

2015-12-07

Delegation

Beviljas

Tore Ström borg

Bygglov fc r nybyggnad garage och tillbyggnad av
bostadshus

BoM 2015-033030

A L $ V fK 3:JLS5

Beslut

2015-1 0-13

GUSTAV St ÖB LOMS VÅG 3

Byggfcv

2015-12-21

2015-12-21

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

2 01 5-1 2-23

PetegaQoh

Bevlijes

Anna Keskitalo

Bygglov fö r tillb yg g n a d s v ÉYitscSshus

BoM 2015-003645

SEMAFOREN 2

Beslut

2015-12-16

2 01 5-1 2-23

Bvsgtov

Bygg Lov fö r ändrad användning f r i t; i oka i till bostad J
fl&rfamiLjshus

A d re s s

BokSOS

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W et) b a d re s s /E - p o s t

Estunavägen 14

317B-7UJ 00

vtfWVv.d ö rrt s lje ,se

■■<iwftQritjVW
tiffU

29 av 106
bilaga 2
U tskrifts datum

2016 - C l- t a

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2G15-12-31

Ärende

Objekt

Bof-f 2015-002395

PURUSUND

2-.21S

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

Sökande

Beslut

2015-11-24

2015-11-24

■Delegation

BevjijSS

Torö Strömberg

Bygglov

2Glg-{J8-19
Bygatav för nybyggnad av acervlrajingsststien

SoM 2Ö1S-CKJ3573

HEN SV IK 2 j 26

Beslut

2 0 I5 -1 2 -C 5

5K5PPHUSVIKEN 17

Bygglov

2013-12-25

2015-12-23

Delegation

Beviljas

Ture Strömberg

Bygglov För nybyggnad av fritidshus och in stallation sv
slcSlatS

BöM 2{HS-C32652

KUSBOD A %;23

Beslut

2 0 1 5-0 0-14

LAPG&ACKSVÅGEFÉ 3

Bygglov

2015-12-07

2Q15-12-D7

pelsgsSion

Beviljas

Tore Strömberg

Bygglov För nybyggnad av enbostsdshos

BoM 2015-003154

MARUM 6:£9

Bestyt

2015-10-22

VÄSTE RGÅR DSVÄ G EPI (3

Bygglov

2015-12-07

201S-I3-D7

Pel eg attest

BeviSjes

Tore Strömberg

Bygglov För tillbyggnad av enbostadsfio?

BoM 2015-003429

SOLSKENET 1

Besiirt

2015-11-23

A R TtM IS V A & B f &

Bygglov

2015-12- 20

2015-12-25

D sfeg Bilon

BeviSjss

TOFS S tfim r-É rg

Bygglov för nybyggnad av enböStädÉhiJs

Adress
Eäox SOS

Besöksadress
Estunevägen 14

Telefon/Fax
Ö176-71Ö Oo

W eb badress/E-po st
www.norrtaSje.se

30 av 106
bilaga 2
Utskriftsd-atum

2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from:
tom: 2015-12-31

Ä re n d e

o b je k t

BcM 2015-002711

VJ&Y J

2015-05-15

VtoYVÅGB&f 7

in t r e s s e n t

Typ/Slag

Besäut

Datum

Sökanda

Beslut

2015-11-27

2 0 1 5-1 1-27

PetsgatiOP

Beviljas

Tore S trpm psrg

Bygglov

Itistanstyp

Bygglov fö r ölfbyqgnsd av försam lingshem

EoM 2015-003551

M O R A liS S

Beslut

2015-12-01

2Q15-12-09

Bycjqlov

2015-1 2-09

DeEégsliön

Bevisas

Tor? Ström berg

Bygglov för nybyggnad av pum pstcttietl

BOM 2O15-003Q45

NO RR A SUND S ; 1

2015-10-13

HAKENS VÄG 41

BesLot

2015-12-22

20-15-12-22

Delegation

Beviljas

Tors Ström berg

Bygglov fö r nybyggnad gv säststugs

B om 7CH5-GO-341S

FRÖTUNA PRÄSTGÅRD 1 ;2

Beslut

2015-11-27

2015-1 1-27

Delegat i-o-n

2015-11-20

Anna Keskttaäo

Bygglov fp r nybyggnad skärm sektioner fö r skydd av u ts plats

BOM 2015-[>a3D8a

SVENSBODA l i H i

Beslut

2015-10-15

201 5-1 2-03

Bygglov

201 5-1 2-09

D-elegatian

Beviljas

Tore Ström berg

$ygg&Y fö r tittbygijn sd av fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n ./F a x

BOX 80B

Estunaväge-n 14

Ö176-7HJ00

W e ifo ifo r e s s /E - p o s t
WWW. ElOTTt^Sjif,55

31 av 106
bi feg a 2
Utskriftsctetum
2 01 6-Q 1-I2

Delegationslista
A

Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ / Sä a g

BoM.20i5-G{HJ445

DO M HERREN!

Sökande

Beslut

201 5-1 1-23

Beslut
2015-11-3-0

Bygglov

Datum

Instanstyp

201 5-1 1-30

Delegatton

Beviljas

Anna Keskftalo

251 5-1 1-23

Dela gatipn

Beviljas

Tore S tröm berg

Sygglov f ö r inglasntn-g av bplfccng-er på Eterbostadsbus (229
Ish)

BA-E 2015-Ö03336

NABBQ 2:103

Beslut

2015-1 1-17

i^FJÄRDSVÄGEN 37

Bygglov

2015-11-23

bygglov fö r fasad ändring av friti-dsbus (uppsättn ing sv
sdoesissnläggning på ta k }

3öM 2215-0033-32

GÖR PEkM AKAREH 4

tesäut

2015-11-17

2 0 1 5 -H -J 9

syggiov

2015-11-19

Delegation

Beviljas

Torp Ström berg

2015-11-25

Delegation

Bevilja?

Agpg K s s k itM

2315-12-22

Delegation

Beviljas

Sära Hslmersson

Bygglov fo r Uppsättning av skylt

BöM 2015-003133

GRAJNITEN 1

Bgsäut

2015-10-27

2015-11-25

Bygglov

Bygglov fö r nybyggnad sv fle r bostadshus om 20 stycken
Pägestfietery förråd s am t 24 parkP ilngs^latser

SoM 23 i 5-0 ö m 5

ISS3Ö 3:39

Beslut

2015-C 6-24

SÖDERSKOGEN 40

Bygglov

2015-12-22

Bygglov För nybyggnad av kornpictoetitbyggngd

A d re s s
Box BOS

B e s ö k s a d re s s
Éstunavägep 14

T p ie fp rv /F ö x

017$-71000

W eb ba d ress / E-post
www.norrtalje.se

32: av 106
b ila g a
iJts f c iif la ja s is ti
2 0 1 5 -0 1 -1 2

Delegationslista
Sesiut

from: 2Ö15-11-16
tom : 2 ö l 5-12-31

Ä re n d e

O b je k t

Intressent

3öM 2015-003505

S3ÖRND 6539

Söksade

2015-1 1-30

BRAMDVAKTSVÄGEM 7

T y p /S la g

B e s lu t

Bastot

2vU S - 12-22

Bygglov

D a tu m

In s ta n s ty p

2015-12-22

Delegatigp

Bévilj-as

Tore Ström berg

Bygglov fo r nybyggnad av enöostatlsfius

BoM 2015-002033

LÄ.NNAEY 1 ;2 7

Besliit

2015-0 3-25

U ffH A B Y 94

Bygglov

2015-11-26

2015-11-26

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

Bygglov För tillbyggnad av garage (ändring si av a v s ä n d e
placering av ska mät ek a rtig t tidigare b eviljat bygglov)

Bt>M 2015-002765

T Ä U £ 4 :H

Seslut

SOIS-OS-IB

KVARNGRÄMD 5

Bygglov

201 5-1 1-24

2015-31-24

Delegatiert

Beviljas

Tore Ström harg

2015-11-23

Delöga lien

Beviljas

Anna Keskitala

2 01 5-1 1-25

Delegation

Beviljas

AFSiia Késkitälo

Tidsbegränsat bygglov För caféverksam het (t,g ,g ;
202 0-1 1-24 }

BoM 2015-003075

HA R K A 4 i lS 2

BOSi Ut

2015-1 0-15

STRAM DHÖ3D-EM 9

Bygglov

2015-1 1-23

Bygg Löv fö r nybygg na-d av garag-e/förr&d

BoM 2015-0029(39

TÄL3E 3 j 1 9 6

Beslut

2015-3.0-03

201 5-1 1-26

Bygglov

Bygglov För nybyggnad av flerfa m iljsh us (40 styckan
lägenheter)

Adress

Besöks-adress-

Telefon/Fa v

Web bart rass/E-post

Box SÖS

Estunavägsn 14

0176-710 00

www, norrta lje.se

2

1CR

33 av 106

bsJsga 2
Utskm rsdstum
2Q I5 -D 1 -I2

Delegationslista
Beslut

from: 20 i 5-1 i - i £
tom: 2015-L2-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Besäiit

Datum

J3oM 2015-003332

SOLSKEN ET 2

Sökande

Bepl y t

2015-12-04

2 01 5-1 2-04

2015-1 1-11

ARTEMISVÄGEN l i

Bygglov

Instanstyp
Delegation

a^vifjps

Tore Ström berg

2P 15-11-25

Delegation

Beviljas

Sers Hélm ersson

Bygglov fö? nybyggnad av eofeostadsh-us och carport m ed
förråd

K M 2015-00177G

TrtLÖ i f l t l t

B es& t

2015-06-12

YXLÖ BRYGGVÄG 75

Bygglov

2015-11-25

Bygglov fö r nybyggnad av fritidshps. och gSsiStu^a s am t
Installation av eldstad

BvM 2015-003446

BJÖRNÖ 2 ;9 2

Beslut

2 G i$ - U - 2 3

BJÖRNfl5U[MD NORRA 25A

Bygglov

201,5-11-26

201 5-1 1-25

Delegat! oo

Beviil ss

Anna Keskitalo

Bygglov fö r nybyggnad gv snbostäd-sEius och in stallatio n av
■eldstad

BoM 2015-00 3-16 b

FÄRT1CKAN 9

Beslut

2015-11-25

F»La n é 7VÄGH'I 73

Bygglov

2Ö1 S- 1 2 - 0B

2013-1.2-03

Delegat i or;

Beviljas

Tore Ström berg

Bygglov fö r fssedönd ring p l ens ostadshus (uppsättning av
■pergol a)

BqM 2015-003419

FRÖTU NA PRÄSTGÅRD

2013-11-20

RÖSAVÄGEM 24

1 :8

Seslut

2015-11-2?

Bygglov

201 5-1 1-27

DeEsgailon

Bavi ii as

Anna stepkitafö

Bygglov fö r nybyggnad av skärm ae^Longr fö r skydd av
uteplBts

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo rt/F -a x

Webbatfrésé/B-pQst

Box SOS

Esöjrtavägöo 14

D17&-710 PO

www.notrtalj&.ÉS

4'PrM
AtriqiUwtfi

34 av 106

bilaga 2
Utskrift sd stum
2015-01-12

Delegationslista
Seslut

from: 1015-11-16
tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

BöM 2015-003322

GRÄDDÖ 1 1 :2

Sökande

Seslut

2 01 5-1 2-03

2015-12-03

Delegation

2 0 1 5-1 1-10

VATTENVER.K5VÄ6ÖJ 12

3 svit ja s

Anng Keskltalo

2Ö15-12-1B

Delegation

Beviljas

Tore Ström berg

Bygglov

Instanstyp

Bygglov ffk nybyggnad av transforrngtorstatlo-n

Bd M 2015-003421

DEGAR.Ö 1:1

Beslut

2015-11-20

2315-12- IB

Bygglov

Byggiov fö r nybyggnad av era n i-fam i ator sta tio n-

2015-003044

HINDERS.A 0i.AN 2

Bes: ut

20i 5 -1 O 13

2915-11-23

Bygglov

2015-11-23

Delegation

Beviljas

Anna Keskitalo

201 5-1 2-23

Delegation

Etevdjas

Torp Strömberg:

äy-gyiov fö r tillbyggnad a v affärsbyggnad (Hus D)

BoM 2015-003499

G R Ä P P & 3 :1 3 6

BOS! Ut

2015-11-22

ÖSTRA BYVÄGEN 56

Bygglov

2015-12-23

Bygglov fä r nybyggnad av anbostadshus o th carp o rt/fö rrå d
sam t installation av eidstad

3oM 2015-002823

R IM B Q -T O M T A 9 :2 3

Bääiut

2015-09-24

VI&YvÄOEJi 3

Byggfov

2 01 5-1 1-24

2015-11-24

Dslp-gation

Beviljas

A « iB Kéäldtaio

Tidsbegränsat bygglov f5 r .ändrad användning från bostad di!
förskola t o nt 2 02.0-12-31

A d re s s

B e s n k s a fjre s s

T e te f& n /F g x

W e b b a d re s s / E -po s t

3ox BOS

Escunavä^gn 14

Ö l?6-71t) 00

wwvrjvjrrtaäje .se

fiti

36 av 106
bilaga 2
l>Esknft5d5t0yri
201 6-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from: 204-5-11-16
tom: 2015-12-31

Ä re n d e

O b je k t

Intressent

Typ/S3ag

Bo M 2015-002794

KU DOK A 1 :9

Sökande

Beslut

2015-09-23

Bes Eut

Irtstanstyp

D a tu m
2015-12-07

Delegation

Öyggipv strattdakyddsdlspefas

beviljas

Sara H&!merssc-n

p#5lut

201 5-1 2-07

Bygglov - strand-skyddsd;sper>£ fä r nybyggnad av bastu
sam t in sta fe tio n av eklstiad

BoM 2015-002550

A L S V IK 3 i ? l

2015-08-17

2 0 1 S -H -1 7

Delegation

B-yg^Eöv s t ran csti y dd sd isp erts

Bavjäjas

Sara Heimerason

2015-11-17

Byggrc-v och strantfskyddsdispeos f ö r nybyggnad av
fritidshus sam t i-osta lia t i ort av eldstad och rivning av
b efin tijgt-h tts.......—

-------------- ------ --------------— ...........-

-

BeM 2015-002093

S T IÄ R N K O LM 1 :1

Besiut

2 01 5-1 1-20

P stegat i on

20i 5-07-09

STJAiti-J HOLMS GÄS,D 1

Bygglov stran dsky dds dispens

B a v^as

Sara JHeirrs^rssc-n

2015-11-20

Delegation

Beviljas

Sam Helmerssof.

2015-11-20

Bygglov - str-andskyddsdispens fö r nybyggnad Sv bod och
brygga s s ta i väg

00M 2G1S-0Q322S

RÖNNSKÄRET 3 :4

Eesrut

2015-10-30

UTAtiÅ SKATÉN 4

Bygglov srrandskyddscMsaens

2G15-11-20

Bygglov f5r nybyggnad av konvpl-? m entbyggo aä (båtbus;

BoM 2015-002515

S IÄ LB O T T N A 1 :1 1 3

Beslut

2 0 1 5-0 5-30

SJÄLSQTTNA GRANÖ 3

Syggicv stra n dsky ddadrspe ns

2 Ö1 S-12 -10

301S-12-1S

Delegation

Seviljas

Sara Méäjnerssor:

Bygglsv och- sSrandskytidstfepens för nybyggnad av O piats
sa ert tittbyggpad av fritidshus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fa k

Web bati r ess/it-p ost

3 o « SOS

Estunavägen 14

0176-710-00

wmw.nrarrtalje.se

36 av 106
6?laga 2
Utskirtftsdatum
2D16-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Besäut

BaM 2015-001177

H E & S V IK l i ! 2 8

Sökande

Bsäiut

2313-11-2.3

2015-02-22

KALKHUSVÄGEO 34

Bygglov sferan dskydds dispens

Instanstyp

D a tu m
201 5-1 1-23

Detegation

Bsviäjas

Sara Helmersson

Bygglov - strandslevddsdtSperi3 FÖf dy byggnad av fritidshus
och instaiiation a v eldstad s am t rivning s v b ef. hos

SoM 2015-0023^0

SPILLERSBODA l : 2 l 3

Beslut

2015-11 -24

Delegation

2C15-D&-14

SÖ UtM ÄKD SVÄ G cN

Bygplov strån d$kyddsdlspefis

Beviljas

Sara Heimersson

2015-11-26

Delegation

Tillstyrka dispens

Sara Helm-ersson

IB

2 0 1 5-1 1-24

By#gkiv - strand skyd dsri is pen s fö r nybyggnad av
ksmptemsLntbyggnad

ÖDM 2015-003461

ARHÖ LM A 1:S 1

Besiut

2313-11-24

ÄSPSKÄRSQRF! 1

B y g g tiv stram dskyddidispons

2015-11-2$

Sygyiciv - strand skyd dsd i sge as För ny hyd gned sy
kcm plerntirl thygg nad

BoM 2015-DG321E

Besiut

ARHQF-MA l i ! 4 S

2015-10-23

2015-11-25

Dalegatiän

Bygglov s t rändskydd sdlspens

2015-11-25

Tillstyrka dispens

Sers Heimetsson

2015-12-10

Deiegation

Bsväljas

Sara Fieimereson

Sycfgic-v - strandakyddsd:Sps ras För nybyggnad av
kometerna nthyggn ad och plank

SoM 2015-003431

MA a i i M 9 f lS

Besiut

2015-11-23

SiOSFtÉDE^TIGEFf 13

Bygglov st randskydds dispens

2015-12-13

Sy-ggiov fö r nybyggnad av g parstuga

Adress

B e s ö k s a d re s s

3ox SOS

Estimavég^rs 14

T e E e tp n /F a x
■Öi7S-7J,S 00

W e bbad re ss/E-po st
w ww .nor rtai j e .se

Tj4Sj-2-pjifj

37 av 106

biigga 2

Ut.skdftshatum
2G16-OS-I2

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ä re n d e

O b je k t

Intressent

Typ/Steg

Beslut

Datum

B OM 201 5-C00345

S IN G & -B Q D A i: 4 S

Sökande

Beslöt

2015-12-15

2015-0 2-15

ÄNGSHÄLLuppBM 31

Instsmstyp

2315-12“ 15

Delegat lon

Bygglov sirpnöskycjcisdtspens

Beviljas

Sara Halmemson

Bygglov och st ranciskydd 5dispens fö r nybyggnad sv
fritidshus och kom plem ent byggnad sam t installation sv
é d s tä é e r osb-pivnteg av-befiFtisligt-ftiHSdahus-------------- -------- ™
BoM 2015-003415

O R TA LA Z',57

Seslu:

2015-12-10

Delegation

2G1S-11-20

1UNDAMS BRYGGVÅG 44

Bygglov strand ik y d dsd is pers.

gevijjas

Sara Helmars-son

2015-12-10

Bygglov och strsndskyddsdispeos fö r tillbyggn ad sv
fritidshus ssiiat fssadändrino

BoM 2015-003Q60

LÄG AKO l l ; 4 6

Beslut

2015-12 -16

Delegation

201 5-1 0-14

1ÅGAKÖVÅG5N 135

Syggigv s t r and sky d dsd is pen s

Se vi rj Öl

Sara Helmersson

Beslut

201-5-12-is

Bygglov - stra-n (iskyddsdispens tikbyg-gnad fritidshas och
installation a v -eldstad

BoM 2015-003313

RÄ VS NÄS 1 :3 4

2015-11-10

2015-11-1$

Delegation-

Byrjgäov strand skydd sd is pen 5

Beviljas

Sara Helmers-son

Bes3iit

2015-12-03

Deiegation

Beviljas

Sara Hesmerswn

201 5-1 1-IS

Bygglov och strarcdskyctdsdispsns fö r nybyggnad sv
g.ä rage/fom iO /carp ort sam t rivning &v bef. förråd

BoM 2015-003-00 6

U P P L tIK D A 3 :1 3

2013-10-12

2015-12-03

Bygglov strandsky ddsdispers

Bygglov och sbrandskydd sdispens fän nybyggnad bv
f^tid sh n s s a m t rivning av b e fin tlig t fritidshus

Adress
J3ox 303

B c s ö k s e rlre s s

T e le fö n /F a x

Estynavegen 14

017S-71D 00

W e & U a d re s s /E -p o s t
v-rww,riorrtafja,£ö

38 av 106
bHaga 2
UtsKbftsdatum
2016-01-12

Delegationslista
B e s lu t

from; M 1 5 -1 1 -1 6
tom : 2015-12-31

Ä ra n d e

O b je k t

In tr e s s e n t

T y p /S la g

B e s lu t

D a tu m

Instanstyp

-3-0M 2015-303073

SOLÖ 1 ;5 S

Sokända

Beslut

2015-11-16

2015-10-15

tfGRFsA SO töv.iG cH 3

2 01 5-1 1-16

Delegation

ö y gg lqv strands kydtfsdJspens

Bsvjljas

Sara HeLmarsson

Besbjt

Syggfov och stråndskyddsdispens for nybyggnad av
ko mp ie?n3 ntby ggnab <bort w/för råd) samt Installation sv

SoM 2015-003135
2015-10-27

KUJQ BACKEN 30

2015"12-17

201 5-1 2-17

Daiegateon

Bygglov str-a n ris ky dcsd ispens

Beviljas

Sara Ke&mersson

StraGdskYdcsdiapéns fö r b ygglov f ö r tillbyggnad av
göscstugo sam t ändrad användning från gässatuga till

™—
FWHdslHJs -- —- — -- -------- ~™
Sc-M 2015-003065

RÄDM AK SÖ -VÄST ERMÄS 1:61

easiut

2015-12-22

De?egetsöfi

2015-10-14

VÄSTERfiÄSVÄGEN 55

Byn g lov strands kyddsdlspens

Beviljas

Sera Helmerssan

201 5-1 2-03

Delegation

2015-12-22

Bygglov och strandskyddsccpens för nybyggnad av
kom p;öri éktöy ggo a ij

BOM2015-00324S

H Y S IN G S V IK 3 ; 17

Beslut

2 0 1 S -U -Q 2

FURUSUNDSVÄGÉN £3

fdFtrnd

2015-12-03

Sara Helrne^son

Bygglov för fasadär.-drrtog och andrad användning degbem till
bostäder

BoM 2015-003560

H Y S IN G S V IK 3 :1 7

Seslut

2D15-12-03

FUfeuSUWPSVÄ&E?^ &35

fö rb u d

2015-12-03

2015-12-03

Delegation

m otB tw öndrbng

Sara Helme;ssoE3

Olaga uppförd - byggnad tägan j t-rurt innan
■staitbas^;ed/siutb$$ksd (8OM 2015-3243)

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

Telefon/Fax

Bö.c S0&

Estvnavägsn 14

0176-710 00

Vfebbadress/ E-post

v™yf.n0rrt3ije.se

39 av 106
bilaga 2
Utskriftsdabum
201 6-0 1-12

Delegatio nsl ista
Beslut

from: 20!5-11-4,6
tom: 2015-12-34

Ärende

Objekt

Intressent

BäM 2015-031363

ST Ö R S TE N S

2015-11-11

T y p /S la g

B e s lu t

0eslvt

2Q15-11-16

F-irt/iid

D a tu m

In s ta n s ty p

2 0 1 5 -U -1 5

Delegation

m ot in v ä n d n in g

Anna Keskitato

2CH5-12-11

Delegation

m ot användning

Anna ttsskitBäo

A nväfiilärfD rhijd Hiss - Stersten g

BoM 2 u -1 5 -0 (j3 5 l'i

H A IA S T A l ? i l

2015-12-11

201 5-1 1-30

Förbud

Användarförbud Hiss - Hstteta 17:1

■&0M 2015-003362

S IO IIT O N 1

2 0 1 5 -1 1 -IS

Seal tit

2015-11-11

fö-räud

2015-11-16

D-eleg-atlon

m ot användning

An r a Ke&kitaio

2015-11-1&

Delegation

Beviljas

Sara Hglmereson

Anväsdarferbotä Hiss - Diotiten 1

&OM 2015-002544

VÄ D D O -H A M M A H BY 3 ;9

Sökande

2015-03-31
Fc-r^anssbé^ked

Beslut

2015-11-1.$

Ftsrhandsbssk&d

f-.lr ny byggnad

BoH 2G15-OO2Ö50

av e tt fritid s b ils

RÄ VS NÄS

3sSl

Beslut

2015-09-23

201 5-1 1-19

rorheridi&esbn.d

2015-11-19

Oelegiätinrt

Se viljas

Sara Helmersson

Förhandsbesked fö r nybyggets d av an bostadshus

A d re s s
firjX 3-"3

nfFtfx.

Besäksadr-ess

T e le fo

Estunavägsn 14

0176-710 00

IV e b b a d re s s /E -p ö S t

www.nc:TTtetis-,5e

40 av 106
bläaga 2
Utskrifts datdiTi
2BI6-SI1-12

Delegationslista
Beslut

frprru S O tS -ll-lS
tom : 2015-12-31

Ärende
BoM 2015-OQ258S

Objekt
M O R A 3 ;3

intressent

Typ/Siag

Beslut

Datum

Instans typ

Sökands

Beslut

2 Ö 1S -3 .2-U

2013-12-11

Delegation

Beviljas

Sara Heimerssart

2015-09-03

Förhandsbesked

Förhandebesksd för hyb-yggrtBd av ett fritid$htS5

BOM 2015-001214

MORA 1:55

Besätt

2015-64-29

2015-1 2-08

FörTiBnös&äsked

20 1 5 -1 2 -OS

Delegation-

Beviljas

Sara Helmerssen

Förhandsbesked för rryöyg-gna-d av tr-e -ertböstadshus

Bc-M 2O15-0O3OS2

R Ä D M AK SÖ -V R ETA 4 :1

BsskJt

2015-10-15

2015-11-24

Förhandsbesked

2015-11-24

PsSegaöon

Beviljas

Sara Hetenersstm

2015-12-21

Pelegatton

S-evijas

Sara Helrrteresob

Förban ds besked far-nybyggnad b v Lre sn bostadshus

BoM 2015-002371

F IS K £ $ Ä 1 ;J

Beslut

2Q15-03-18-

2015-12-21

Fd-itiandsbesfcs-d

F ö r b a n d s f ö r nybyggnad av en bostadshus

BoM 2015-002247

VÄSTER E D S V IK .1:5

Beslut

2013-05-03

FURHOLKS STEGE &t 35

Förhandsbesked

2015-11-26

2 0 1 5 -U -2 S

Delegation

Beviljas

S-äf-a HeifnanssD-r)

Fgrhartds;baslied för nybyggnad av rvä fritidsbys

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b -b a d ra s s /E -p o s t

Bc-x 808

Es-tu risvägen 14

017-6-710 0-13

vywvj.n-OFTtalJ-e-.se

41 av 106
bi3ag a 2
UtekriftsdatufTi

2516-01-12

Delegationslista
Beslut

from; 2015-11-16
torn: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Typ/Slag

B a s lu t

Datum

In s ta n s ty p

BaM 2Ö15-002758

BACKBY 2 :4 3

Beslut

2015-11-19

2 01 5-1 1-19

Oelégation

2015-0 9-13

STORt^OTSAND 34

Förhandsbesked

Beviljas

Sara belrrteresön

2015-12- 03

Delegation

Beviljas

Sara Helmeresön

2015-11-19

Delegation

Seviijas

Sara Halm-ersson

2015-12-03

Delegation-

Bsviljas

Sara Helmemson

Förhandsbesked fo r nyt>yjj£jasd s v e tt fritidshus

BoM 2015-001467

0A R S TA 1:28

Seslut

2015-05-20

2015-12-03

Förhandsbesked

Fottianösbeskeri fö r nybyggnad a v enbasta dahlia

BoM 2015-C02SE1

SIKMA.RÖ 1:123

Seslut

2015-09-28

2015-11-19

ribrhandsträsked

Förhandsbesked fo r ny t y agnad s v fritidsbos.
Förhandsbesked b eviljat k ö l 3-10-03

BoM7915-002324

OXHALSÖ 1:27

Bejsfgi;

2015-12-03

Förhandsbesked

2015-Q3-11
Förhandsbesked fö r n y t y ögnad a v e tt fritidshus

&JM 20 15-002361

Ma r <5 1 :3

BéÉlut

2015-1 2-16

Förhandsbesked

2015-0-7-07

201 5-1 2-16

Dei^gation

Beviljas

Sara K sim ars san

Färbancsössked fö r -nybyggnad av tre en bostadshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

Tetefcn/Fax

w e b b a tlr e s s y E - y o ä t

Bax 808

FstunavSnen 14

0175-710 00

ww w -norrtalje-se

42 av 106
bilaga 2
U tskrifts datum
2015-31*12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ärersdé

Objekt

In tr e s s e n t

Typ/Slag

6oM10X5-003632

H Ö R y ^ K 3 :1 2

Sökande

Seslut

2 0 1 S -I2 -1 4

■MILANS VÄG 7

Marklov

T Ä U E 3 ä tS 6

Beslut

Beslut
21315-12-22

Datum

Instartstyp

2015-12-22

Det-egation

Beviljas

Tdre S tröm berg

M arkJo vfijr planering av to m t

BoM 2015-CQQ355

2013432-1$

2015*11-27

Marksqv

2013-11*27

Deiegaticm

Beviljas

Anne KeskltaÉo

201 5-1 2-04

O-elegatEon

foteiS gg a vid vite

Sars Helrrtersson

2015-12-20

Delegation

För rå tt ning godkänd

Göran Persson

Markädv utfyi1nad/schaktning fä r belJerskyddevåll

8c-rt 2315-003564

SPAR TA 4

Beslut

2015-17,-04

S^PTAG A TAN 2

Olaga

2015-12-04

Olaga uppförd - enm äiningspllktiga -åtgärder h-ar påbo-rjats
utan s ta rt be sked

Sm2019*003745

7ÄL3E 3 : lä &

SéSlUt

2015-12-21

2015-12-2,0

Remissver

Godkännande av förrättning nm avsryekning från Tääie
3: IS 3, fastighetsreglering berörande Lotten a o d iT ä jä
-3-n? &,-£i 2 ,4A-2 DO-g c h - l;4 7A-sa mfeavst-y^feni-Rg- av-feattert A -----00 M 2013-00091C

BRÄNNSTRÖM 1 :3

Beslut

2013-CS-Q7

SRÄNNSTROMSVÄGÉN 36

Remissvar

2015*11-24

Delegation

2015-12-24

Sars Heimersson

5 trandekydtf sdispens och bygglov f g r -nybyggnad av
artöostadÉhus, stall, ridhus, -ekan cm iby 03 nåder, installation

■av-eltSståd samt nered-använäni-ng-.-sv^nbsstadöbas tifl—

------

kontatybosteö

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e J a fö ti/R e x

W e k b a d ra É S /E -p o s t

Bstf-S-Ö-S

Bstunavägee 14

d 174-710

w w virrtorttatte.se

0-0

43 av 106
bilaga 2
UtskElfteaatLim

2ÖI$-K-12

Delegationslista
lies?ut

from: 2Q15-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

SbM 2015-153411

FÖRRÅDET i

Intressent

2015-11-20

T v p /S E a g

B e s lu t

D iä tu m

I n s t a n bt y p

Beslut

2015-11-20

201S-11-20

P elesatiön

F örrättninrj godkänd

Anna keskitalc

2015-12-15

P el e gallon

äsvl ifas

Anna K^skitsio

Rsm iiSvär

Godkännande av fö rrä ttn in g om fastighetsreglering
berörande rö rra d et 1-5., 7-0 och T äljs 2:132

SoM 2fil5-00-3559

SKÄRSTA i ; 15

2015-1 2-04

$KÄP5TAVÅGEte 24

Rivnsnrjsiav

BoM 2015-002607

NORftBYU; 5;4P

Beslut

2015-D9-ÖG

HAVSSKOGEfä BERG5TSGÉN 7

Rlvningsl-ov

BoM 2015-003475

H A tL S T A 2 l 1 8 1

Besiut

2015-11-25

ÖSTGÖTAVÄGEN 1

Rivnj r.gsie-v

SEkande

Peslot

2015-12-15

P.lvningslov f-ör rivning gv -garasfe

2015 -11-19

2015-11-19

Delegation

Bs viljas

Tore Ström berg

2015-12-C a

DeEcQatioa

Beviljas

Afina KsskitaJo

Sivrän-gsiov när rivning av fritlds-bus

2015-12-05

Rivning a v sn bostadshus

S oM 2 0 1 S - 0 0 2 5 3 9

Beslut

V Ä D D Ö -B A C K A 3 : 1 2

2015-09-01

2015-12-11

ÄlvrsingslQv

2.015-12-11

D-elegatron

&evi|jas

Tore Ström berg

Anmälan cm rivning av fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

Tclefon/Fax

W e b b a d re s s /E - p o s t

Bd* SOS

Estunav^geo 14

0176-710 00

www.norrtaije.se

44 av 106
bi [a g a 2
y ts k iifts d a tts n
201 5-0 1-12

Delegationslista
Bedut

fröm : 2015-11-16
tom : 2015“ 12-31

Ärentfe

Objekt

BoM 2014-002452

TORVALLA 4:13

2014-10-23

TDRVALLAVÅG E^ 25

Intreas
Intressent

Tvp/Siag

Sbkande

Beslut

Datum

2015-1 2-22

2015-12-22

SI utb asked

Instartstyp

U tfärdat

Tord lansson

2015-12-15

Delegation

U tfä n ia t

Fredrik Jp-henssort

2015-12-22

D&legåtion

u tfä td a t

K rister Uffvsrson

2015-12-11

Defegation

Lffcfärdat

Säran Persson

Byg-gFov fö r nybyggnad s v en bostadshus

SoM 2015-002577

E.ÅGARÖ 1 1 :1 1 2

SeSiUt

2015-08-18

UGARÖQftEN 94

Si ut besked

2015-12-15

Anmstprt om instalia-tic-ri äv eEdstad t en bostadshus

BOM 2014-001513

FR1HAMSA 2:$

Beslat

2014-07-16

R1ALAVÄGEN 454

Slutbesked

2015-12-22

Bygglov för nybyggnad av koe-p le m ent by ggna d

SoM 2015-000550

NORRSUND 1:12

Beslut

2 3 1 5 -1 2 -U

siutbesked

2015-02-26
Syg-rjsov fä r tillbyggnad av fritidshus

Bd M 2014-002001

S A N D V IK 1 :1 3

&esiut

2 01 4-0 9-15

SAE-iauvÄ$Erj 9

Sliitbesked

201 5-1 2-22

2015-12-22

Deiegation

In te rim is tis k t

3ohen fiorm &n

By-ggiov fö r rtyhyggnäd av enbostadshus sam t instaOatlcn
e=dst?d

Adres-s

B e s ö k s a d re s s

Box B03

Estunavägen

14

Telefon/Fax

Webbackoss /E-post

0176 -710 00

w .vir;,nont5ije,se

45 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum
2016-01-12

Delegationslista
Seslut

fVonv, 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Siag

Ses(ut

Datum

BOM 2015-003209

BJÖRN Q 5 :7

Sökande

Peslsjt

2015-12-22

2015-12-22

Dal e jä tte n

In te rim is tis k t

Göran Persson

2015-1 0-25

SKOGVÄKTSVÄGEH la

Stotbesked

Instan styp

Bygglov ffir nybyggnad av en bostadshus (ändrad m-arktiöjd
fran ärende Bo M20-15-2519)

SoM 2015-300353

M ÄVERÖ-NORRBY 23=4

Beslut

2015-52-13

2015-11-30

Si utbesked

201 5-1 1-30

O-ölecjatfon

u tfa rd a t

Tord Jansson

20 i 5-12-15

Delegation

U tfärd at

K rister Ulfvsrsen

201 5-1 2-15

Delegation

U tfärd at

Fredrik Johansson

Bygglov fö r nybyggnad av en bostadshus och garage sam t
installation b v gldvtscl

SoM 2Ö15-0M7M

RÅDMANBY 6; 2 2

Beslut

20 1 5 -5 3 -i 9

GRÄODÖ-ASK£N 47

■SIu t besked

2 0 1 5 -1 2 -iS

Bygglov Tillbyggnad Kom plem estby^gfiad

5054 2015-002345

UTSUND 2=98

Beslut

2015-0 3-16

(JTSLfNDSVAGES 43

Slutbesked

2015-12-15

Arirnslart om installation av eldstad i frl-ggeboci

BOM 2013-001402.

SlNGÖ-TRANVIK 8:15

Beslut

201 3-0 7-19

SÖDFRFJÄRDSVÄGON 40

GlutbeskecE

2 0 1 5 -1 2 -0 *

2015-12- 04

Delegation

U tfärdat

Johan Andersson

Bygglov fö r tillbyggn ad bv fritidshus

Adress

Besöksadress

T^teten/Fax

WeUba tirass/£-R ost

Box BQB

Estu na vägen; 14

0176-710 00

w i w , riorstalie.se

46 av 106
Naga 2
UES-kriftSdatum

2016-01-12

Delegationslista
S esäut

f r o ir i: 2 0 1 5 - 1 1 - 1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

Beta 2014-Q02SB3

V E T T E R S H A G A 9 tS

Sökand*

201 4- 12-15

VETTERS HAGA NORRA BYVÄG 10

Typ/Slag
BcSiiA

Beslut

Datum

2015-12-17

2-01.5-12-17

Delegation

U tfgrd et

Göran PérSTvO

2015-12-18

Delagatian

U tfärdat

Birgitta Ötiriund

SluttfEsksd

Irsstanstyp

täyggRjv fö r nybyggnad av an bostadshus och ins-tailatic-n av
stestad

BOM 2015-GC1S87

& E A É S K A M R A 1 :4 5 6

Beslut

2015- 0&-3Ö

SALOPPBACKEfä 14

Slatbesked

201 5 -1 2 -IS

Anmälan Om kom munal V A -anslutning till fritidshus

3oM 2014-042724

PO LO M ITEM 3

Beslut

2 0 1 4 - 11-26

2015-12-04

Srutbeskgd

2015-12-04

Delegation

In te rim istöskt

Göran Persson

201 5-1 2-21

Delegation

U tfärd at

B-irgstta Öhrlunri

2015-22-21

Öelegaticrs

Utfärdat

B irgitta Chrtund

Bygglov ?ör nybyggnad av fyra flerfa m iljsh us med 44
lägenheter och en bom pfem entbyggnad sacet aosietning till
Et&fnm aftalt^A ...... .................... ....... ....... ....— -------------- —

S&M 2015*00224?

BERGS KAM RA 1:194

BasJut

2 01 5- &8-03

$urJr»AEiyyj DS VÄGEN 28

Si Lill’ asked

BoM Z01&-Q026UJ

BE ftG S HA M RA 1 :4 1 4

Beslut

201 5-0 9-04

PO NNYSTI GEN 1

S lij& ésked

2015-12-21

Anmälan VA-anslutning av frlM stvus

2315-12-21

Anm&leri em anslutning tLM k om m u nalt VA I fritidshus

Ateress

B ^ s d k s a c fre s s

T e le f o n / f a x

Webbad res s/E-post

Box BOS

Estunavagsf! 14

0175-710 00

tNWWrnöfrtalja.SE

47 av 106
bilaga 2
Ussk-rtftsd-ptTjm

2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from; 2015-11-16
tom; 2015-12-31

Ärende

Intressent

O b je k t

Sökande

Som 2015-002673

HÄSS3AN S

2015-09-10

FÅGEiSÅNGSVÄGEN 54

Typ/Slag

ISesÉut

Datum

Instanstyp

Beslut

2015-12-29

2015-12-29

Delegation

Utfärds t

Kära-lina -Nordstrand

201 5-1 2-29

Delegation

Ut fänia t

Jo fe n Morm an

SlLitbesked

Byggiov fo r tillbyggnad äv en bostadshus (inglasad a fe n )

floM 2015-001970

NORRBYLE I;I> 5

Beslut

2015-06-25

NAV55KOGEN m0RKUÄGEN 3

51utbeskad

2Q15-12-29

An mä Ian EIdet g cl/P, Qkkan a 1 i fri-ggebod

BoM 2015-003157

RÅDM AN SO -G ILLBER .G A 2 :5 5

Beslut

2015-10-22

2015-12-29

Slutbesked

2015-1 2-29

Oslegation

Ut fä ras t

jo n e n Norm-an

2015-1 2-54

Efelsfetion

U tfärdat

Göran 9 ers sen

2015-12-21

Delegation

U tfärdat

B irg itta Ö hrknvl

Anmälan am d sba ldtien av e ld s tfe /rö k fe n a l i fritidshus

BoM 2015-00005$

MSKKURIEJS 2

Beslut

2015-01-13

F9S-THUSGATM1 1

Slutbesked

2015-12-04

ByggJ-s-v fö r ändrad användning sam t ojrsbyggrcsd a v f,d

biograf ti!l restaurang

Bom 2014-QQ2B3S

r AD M A N S Ö

l; 2

Beslut

2014-12-11

2015-12-21

$1utbes ked

Byygd-v fö r om byggnad av ky rfebyggr-ad Inreötwftg av t w c
OCb pentry

Ad res?

B e s ö k s a d re s s

Telefon/Fax.

W ebbadreis/ E-post

Bok 003

5st tid aväg en 14

0176-71G 00

w w w .tw rfaS je.se

48 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum
2C16-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: £015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Bc-tf 2015-002412

HALLST A 4 :1 8 3

S-ökande

2O1S-08-2C

BJQRWMY£AVÄG£& iO

Typ/SJ @g

Beslut

Beslut

2015-12-08

Slutbesked

Datum

Instanstyp

2D15-12-QB

Del p a tr o n

Utfärdat

lah-an Andersson

Bygglov för nybyggnad av psrswnalbod

3oM 231S-001D7S
2C 15-04-21

f RÖT UN A -&JÖ R X N Ä S 4 :9 S

2 0 13 * 11-2 0

Besi-gt

S3ÖRNÖSUND SÖDRA 6S

SiutJjsakeö

201 5-1 1-20

Dsiagation

U tfärd at

Jöhan k m a n

Anmälan cm installation av eldstad i f-rnid$htF5

SoM 2311-001393

SOLDATEN 13

tesJoE

X U l- H j - O l

KAPTBNSGa TAN 2

SiLltbefiked

2 0 1 3 -1 2 -AB

231 S - i 2 -IB

Delegation

Utföndst

6irgs?t3 Öhrlund

2015-12-03

Daiegation

UtFBfdat

Sandra Bo-mbas

2015-11- 25

D elegstion

U tfärdat

B irg itta Öhrfund

Anmälan om anslutning til? k w n m u e a it v,a.: antostadshas

BoM 2015-C01623

HAEtSJÖN 4 3

BeäLit

201 5-0 5-29

H a RSj q v ÄGé N dB

Slutbesked

2015-12-03

Anmälan om tfjb yg ^rra d av kom plans® ntbyggnad r fiir r id )

6gM 2014-001744

HAREN 7

Beslut

2014“ 0 E -i 4

2G15-11-25

Slutbesked

TiOsbagränsat bygglov fö r uppstäilnsrig av 3 s t bodar (på
varandra) t.u .m 2015-06-30

Adr& ss

P ssö S tsa dta ss

t

Bo* Ö00

£s tunavägan 14

0175-710 CO

el® fo r - /F a x

W e b ij& ö re s s /S - p a s t
w m , no-m aEJe.se

U-KtvOIhhVj

49 av 106
bifaga 2
sJtskrlFtsdatum
2016-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from; 2Ö15-11-1G

tom: 2015-12-31
Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Ostum

Instanstyp

BöM 2012-0012:31

fÄ R S r^ A 5 :2

Sökande

Sesiut

2015- I l -25

2 0 1 5 -U -2 5

Deä&gatien

2012'-06-2 S

Slutbesked

U tfärdat

B-ir-Qittä ö h rlu n d

201 5-1 2-15

Delegation

U tfärd at

B irg itta ÖbrJuod

2015-11-25

Delegation

U tfärdat

K rister Uifvarsan

2015-11-25

D ^ a g a tk jj!

U tfärdat

B irg itta Öhrlpnd

Tidsbegränsat bygglov fä r nybyggnad av bodar söks t.ö .m .
2G13-0B-31

Bcsij' 2015-001533

BERGSHAWRA 1 :2 1 0

Besiut

2015-0 5-25

ÖSTAWIJMDSVÄGEN 3

Siutbssksd

201 5-1 2-13

Anmälan om anslutning till kcjrnmLineJt VA i fritidshus

■ÖoM 2tU3-U01S71

BALDER 6

Beslut

2 B l 5-ÖS-29

NARVAGATAN 31

SI ut besk sB

2 0 1 5-1 1-25

Bygglov För fassdändring pä flerfa m iljsh us (ing läsning av
ts lk o n s )

BoM 2015-002536

BERGSHAMRA

BéSiUt

2015-05-31

OXDRAGARBACKEB 13

SI ut besked

2015-11-26

Anm älan gm anslutning tiäl kom m u nalt VA I Fritidshus

BoM 2014-002673

BJÖRKÖ 6 :2 4

Beslut

2314-12-18

2015-11-27

2 01 5-1 1-27

Dalagatian

51 utbesksd

le b g n Andersson

Byagtav fo r nybyggnad av enböstacishus, garage sam t
installation av eldstad v ‘ b anslutning till VA

Adress

Bes o k s a d tass

Telefon / F a x

We b ba d re s s /E - p o s t

Bok B03

Estuna vägen 14

0175-710 00

www.norrtalja.se

5Q av 106
biäaga 1
Jtskriftsdatim
2Q 1S-0I-12

Delegationslista
Bsskit

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

flo n 2 & is -o a o 4 $ 7

h ä n n in g e

2015-Ö 2-27

NÄNWNGEVIK lf i

u y i

intressent

Typ/Slug

Besäut

D a tu m

Sij-ka-n.de

Seslut

2015-12-01

2015-12-01

Delegation

U tfärdat

Jonas t-iofbé-bi

2013-12-17

DeäegstioR

u tfä rd a t

Johan N o rda n

SI ut besked

Instanstyp

Anmälan fän nybyggnad s y gäasstuga

2015-000416

T R ftT T K A M I A HELLEN 4

Oöskit

2015-02-19

2015-12" 17

Slutbeaked

Bygglov fö r nybyggnad av snJjostadshys, installation av
eldstad och ans-lutning till kom-nnun&ic v a

ScM 2G11-001235

G QTTRÖ RA-HÄSTA 4 :1 1

Beslut

2011-05-16

2215-12-11

SI utbes!; ed

2C15-12-11

Delegation

U tfärdat

Göran Penswt-n

2015-12-21

Delegation

U tfärdat

lo-han Andersson

201 5-1 1-26

Delegation

Utfå rdat

K rister Ulfvarson

Syygiav fö r nybyggnad av gäststuga

Sd M 2015-001320

LÖ N S V IK 3;2B

2Q15-CS-07

l Ö n SVIKSVÄGEN

Beslut
SS

2015-12-21

Slutbesked

Byggägv - fö r nybyggnad av en bostad shus sam? installation
av eldstad ocb anslutning till komas uniat VA

Bd M 2015-000394

HUM M ELBO L 2 :1 2

Beslut

2SH3-C2-19

GAMLA SJÖSTIJGUVÄGEN 5

31 utbesked

2013-11-26

Syggiov fö r tillbyggnad av gäststuga

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e le fö n /F a *

W e b ta ö r e s s /E ~ p o s t

Bok $ 0&

Estvaa vägen 14

017S-71Q 00

wvjvir.ncirrt3Sje.se

51 av 106
bilaga 2
LltskriftsdattiEsi
2Ö15-Ö1-12

Delegationslista
Bfeskit

from: 2015-11-16
Eom: 2013-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

BoM 2015-00^72^

EEKLGSHAMRA 1:334

Sökande

Sealut

2Ö1S-12-22

201 5-0 9-15

£Tt£kVÄG£N 6

Slutbesked

Datum

Instanstyp

2015-12-22

Dei-sgsfcion

Utfärdat

B irgitta öhrlu nd

Anmälan om arts i utröns ti Si k om m u nalt VA ■ an bostadshus

BoM 201.5-001501

BERGSHAMRA 1 :4 3 2

Beslut

2015-0 5-22

RIDVÄGEN 13

Slutbesked

2015-12-22

2 0 2 5-1 2-22

Delegation

Utfärdat

-EsirgittB ö h riu fid

Anmäian o-m installa ti n n/a n s:ut n i n g tsS kommun-alt VA i
éftböstadsbus-

SdM 20 34-0 G2 325

NÖRPKAP 2

2014-1 0-15

SALCEftSGATAN 14

Beslut

2 01 5-1 2-14

2 0 1 5-1 2-14

Delegation

In te rim is tis k t

Jodan No-rman:

Bygglov fo r om byggnad av skola (ny matsal sa m t fritid sg å rd )

BoM 2015-001929

IS S JÖ 3:39

Seslut

2 0 1 5-0 6-24

SÖDERSKOGEN 40

Slut besked

2C si5-i2-22

2015-1 2-22

D-eleganten

U tfärdat

Sara Hei me resen

flyogiov fö r nybyggnad $v kdimpteme utbyggnad

SpM 2015-003351

BERGSHAMRA 1:123

Sesldi

2 0 1 5-1 1-12

SOMMARNATTSTTGEN l-S

SI utbesksd

2015-12-03

2015-1 2-09

P e lega tte!

U tfärdat

Birgitta Öhrlund

Anmälan om kom m u na i V A-anslutning fö r fritidshus

Adr$S4
Bok SG$

B e s ö k s a d re s s

T e is f o n / f a x

W e b b a d r e s s / E -po s t

Estunsivägsn 14

0176-710 00

■wifrw.Tiorrtaije.se

52 av 106
bilaga 2
Utsfcflftsdatsjm
2016-01-12

Delegationslista
BösJut

from: 201_5-ii-lS
tom : 2015-12-33,

Ärende

Objekt

Bo-M 20U~OC?Ö43§

KLEMEEiSBQDA 1 0 :1

Intressent

2Q I4-03-0&

Typ/Slag

Beslut

Oatum

ö$siut

2015-11-20

2 0 1 5-1 1-20

Delegation

Utförda t

Göran Persson

Slutb&skstf

Instanstyp

Bygglov i>ch strandskydds dispens fö r nybyggnad av
en bostadshus octi garage sam t Installation av eldstad,
äsdrad-hii 5typ> garag-e^befintlig ufbijsbYggMd-enljgt-sifepian -

b[t>eh^ii5

BoM 2015-000756.

SVARTNÖ 3:27

Beslut

2015-03-25

DIAMANTEN 7

Siuttoesked

2015-11-20

2 0 1 5-1 1-20

Delegation

utfö rd at

Johan f l ort nan

Anmälan fö r installation av etdstadfrdkkan-al i frigtjebod

Bom 2Ö14-KJ1M2

BOVIKEN 1:3

Beslut

2 0 1 4-0 7-29

H A K tti$ VÄG &5.B

$1tftbs5kec!

2015-12-03

2015-1 2-03

Delegation

U tfärd at

Jo han Ande rson

2-Q-15-11-2D

Delegation

U tfärdat

Göran Persson

2Q 15-12-15

Delegatian

U tfärdat

Camilla Forsiued

Bygglov rt>r nybyggnad av fritidshus sam t installation
sldstbdj rivning av befiatiEgt fritidshus

BilM 2014-001373

H U H LÖ is 7 S

Bestat

2G14-09-04

2 0 1 5 -U -2 P

SiUtbäÉkéd

Syggiov fö r nybyggnad av enbostarfshus, instehetlort av
eldstad och nybyggnad kcm plem sntöygejrtad

BoM 2015-003022

ÖÉEySSHAMRA 1 :3 4 0

Beslut

2 0 1 SJ-10 -12

GETTNGVÄGEN 19

SJuttsesked

2015-12-15

Annfölan om Installation av eldstadi/räkkena] i enbostedsnus

Adress

B e s ö k s a d re s s

T e le fö n /F a x

W e b b a d r e s s / 6- p o s t

Bav 30a

Esten avä gen 14

Q17S-71D CG

w m v.n o rrtslje .se

"TU
M
]JJfl C-ötftlTQw
SlL

63 av 106
bifaga 2
U tsfcrftsöaium
2016-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from : M 1 5 -2 I-1 6
tom : 2015-12-31

Ä re n d e

O b je k t

LOV 2005-001072

NORRÖRA ls 7 S

In tr e s s e n t

2005-05-24

Typ/S1ag

beslut

Datum

Instanstyp

ÖSSlut

2 01 5-1 1-19

2 0 1 5-1 1-19

Delegation

u tfä rd a t

B irgitta Ghs-iund

Siutöesked

Nybyggnad fräitishus sam t installation eldstad

EioM 2014-001304

HALLST A 4sl

S e la n d e

2 G14-05-30

Seslut

2015-1 2-22

51utbes köd

2015-12-22

Delegation

in te rim is tis k t

Johan And-ersso-n

Bygglov fö r nybyggnad av panncentral f ö r fiärrvä rm e och
anslutning till ko-mmunalt VA

Bo.M 2015-00322?

HÄVERÖ4NO&RBY 5:67

peslut

2015-10-29

NORRBY UDDES VÄG 13

Slutbesked

2015-11-30

2015-11-20

Delegation

U tfärdat

Johen ngmrran

2 01 5-1 2-10

DeEegatiön

u tfä rd a t

T cfd Jansson

Bygglov fo r tillbyg-cjnad av fritidshus (bygglov fö r beFintlig
tillbyggn ad)

3 dM 2 d $ -0 P 2 5 9 0

5 ALGEN 3

Beslut

2015-09-11

VEGAGATAH S0

Slufoesked

2015-12-10

Anmälan am installation av hiss (pJattfcvirishiss) i
flärtnjstadahus

BoM 2015-000919

QXMALSÖ 2:5S9

Beslut

2015-04-DS

N O R M QXHALSÖVÄGEN 74

Slutbesked

2015-11-20

2015-1 1-20

Delegation

Utfärdat

Johan itorm a n

Anmälan om in stallatio n av erdstad/rökksnai 1 fritidshus

A d re ss
aox eos

B e s ö k s a d re s s
Estunavägen 14

T e le fo n /F a K

W e b b a d re s s / E - post

017 6-7 10 00

WWw. no rrfealje.se

54 av 106
bifega 2
Utskriftsdatum
2ÖiG"Oi~12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

objekt

Intressent

Typ/Slag

beslut

BoM 2012-001204

JW LN ÄS 1 :2

Sökande

Séslut

2-015-12-21

2012-05-20

SlutbeskecS

Datum

I n s t a n s ty p

2015-12-21

O elegstion

tftFärd&t

Fredrik Jshansscn

2 01 5-1 3-09

Oelegatton

Utfärdat

jo n e s Fior&srg

201 5-1 2-04

Delegation

Utfärdat

S irgitts ö telu rtd

Bygglov Får nybyggnad av Fritidsbils sartit installation av yn
elristsb

Bv-M 2 0 1 5 -0 0 2 3 5 !

BERGS HAM R A l : x 2 4

Beslut

20 IS -03 -1 4

S 0 P4MARMATT3T1G c M 20

Slutöesksd

2015-12-0&

Anmälan osv InaEsItatign/snsluFa 1ng FJH kcirtrrujnak v ft j
Fritidshus

3cM 2015-002511

Ä LM S TA 1 3 :5

Besiut

2 C 1 5 '0 a -3 l

ÄKERVÄGEM 12

$lu t besked

2315-12-04

Bygglcv Fij-r tSlbyggnad e-h ingl&sning av uterum

&oM 2014-001455

O X H A tS O 8 t l 3

Beslut

2014-0 7-07

BRO MS KÄKSVÄG BtE 132

SSvtfc-esked

2025-12-09

20 I S - 12-09

Delegation

In te rim istiskt

lo d an Norm an

2015-12-10

Delegation

JJtfardat

Göran PersstJn

Bygglov' för nybyggnad av enbostedshus o d i -garage sam t
in s ta ^ s t^ n av -eldstad

SoM 2013-001475

RÄTS.3A 1 :8 6

Beslut

2013-07-30

2015-12-10

Si urbesked

Ändrlug l bygglov F-ö-r nybyggnad av enbostadsbus ogb
catps-rt/färråd f ändrad hustyp). By gg i ev beviljat
■3&ä:3-0-2-05—

----- --------

-------------- ---------------- -------- ----

-

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b b n d re s s /E -p o ö E

Bgx -SOS

EstUFi Svägen 14

0176-710 00

w w w .norrt^le.se

55 av 106
bilaga 2
Dtskriftsdatum

20 ie - 01-12

Delegationslista
Beslut

frcm: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärande
3015-3111025

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

O atum

t S U lN A PRÄSTGÅRD 1 :X 4

Sökande

Beslut

2C15-12-D4

2 91 5-1 2-04

Delegation

U tfärd at

3aharj Norman

2015-12*59

Delegatton

U tfärdat

3ohan Norman

591 5-1 2-29

Delegatspn

U tfärd at

lah-an Norman

201 5-1 1-25

Delegation

Utfärdat

Krister Utfvarson

2 01 3-1 1-24

Déléyatton

Utfärds t

ilonas Od-rberg

2015-04-15

Siutbesked

Instanstyp

Syqgtov för änd-rad arwSrid-nirjg bv $ke-!a till asylböértde
(HVB-börft)

BiPA 2QX5-Q01Ö74

RIALA -S Ä T T RA 2:3.29

Beslut

2015-04-51

D A L50V Ä G 3! 1 $

Siutbssked

2015-1 2-25

Anmälan sm nybyggnad av komplement byggnad

BaK 2IJi 5-0 D1455
2015-0 5-19

KO HO LK A 1:42

Beslut

KGriOkMA GRÄND 4

201S-12-29

Slutbesked

Anmälan om nybyggnad ev kom plem ent byggnad [växthus 3

Bote 2015-572077

V Ä H L IN G E 6 ; lS 5

Beslut

2015-07-QS

ERKEJM-MAJAS VÄG 9

S iu tte k s d

2015-1 1-55

Anmälan om insta^ation av e ld s ta d /rö k k a n s !; fritidsbos

Bete 2011-00095:;

ÖSBYHCH.M 1:159

B ^ lu t

2013-05-16

2 0 1 5 -U -Z 4

S luttesked

Bygglov för fssadsnd-ring fva ra n d n ta kj

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /T a x

W e b b a d re s s /E - p o s t

Box 008

Estunavägea 14

0175-710 00

www.nDrrtaJje.se

56 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum

2Ö1&-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-1.1-iG
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

50M 2S15-0Q3346

BE&G$HAM «A 1:310

2 31 5-1 1-12

MÅHSKENSVÅ3EN 2

Anmälan orri

anslutning

ti ISkommunalt VA i

BoM 2015-000152

Intressent
Säkande

Typ/Slag

Beslut

Beslut

2015-1 2-22

5: Li t b asked

Datum

Instanstyp

2315-12-22

Delegation

U tfärd at

B-irgssta Öhrlund

fritidshus

GÄRDSNÄS 1:43

Beslut

2015-01-33

2G15-12-0B

Slotbesked

2015-12-05

Delegation

U tfärdat

Tord lifrs s o n

Bygglov fo r nybyggnatt s v fritidshus ssrr.t installation av
sid sta il

BoM 2O13-OO10ÖD

GR.TALA 6:9

Seslut

2013-0 3-23

QFtTALAVAGctt 151

S k it besked

2015-11-26

2015-11-26

D ^ e g ä tic n

Utförd st

Jonas Marberg

Bygglov fö r nybyggnad av g ^ a g e

B om 2315-002363

FROTUnlA-BJÖRKNÄS 3:70

Seslut

201S-QS-i&

ULLA BJ&RKVÄGEN 13

Slutbasked

2015-1 2-1$

2015-12-13

Delegation

U tfärdat

Fredrik loha-nssm

Anmälan oos installation av eldstad i fritidshus

BöM 2015-003571

5M M A U S 16

Beslut

201 5-1 2-04

SOLPARkSVÄGEr: 4

Slotbesked

2015-1 2-29

2315-12-29

Delegation

Utfärds*

Id b a n Hom ian

Anmälan om installation; av eldstad i enbO.$ta<is?H!S-

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b b a d re s s /S - p r a t

Sax SQS

E stm a vägen 14

0176-710 00

w w w .norrtalje.se

57 a v 106

bilaga 2
UEsknftsdätum

2G1 &-0 1-12

Delegationslista
Beslut;

fmrn: 2015-11-16
Som: 2015-12-31

Ä re n d e

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

SW I 7 tei 4-002325

V Ä P O O -TO M TA E ; i3 8

Sökands

Beslut

2015-12-29

201 5-1 2-29

Delegation

2G 14-10-13

NÖRÄGÄR.DESVÄGEN 121

Slutbeslced

U tfärdat

3'inan Hor man

BöM 2015-001703

TU LKA 2 l I 0 4

Baslut

201 5-1 2-10

Delegation

2015-0 0-07

D3GftUDAVÄGEri 10

SE^töesked

U tfärdat

bena vön r f als r

2015-11-27

Delegation

U tfärd st

Göran Persson

2015-12-17

Delegation

U tfärdat

la h s n Morm-ari

2 01 5-1 2-22

Delegation

U tfärd at

B irgitta Ö firlund

Instanstyp

Anmsfen P-m tillbyggnad Bv fritidsbils

2015-12-10

Bygglov fö r tillbyggnad av garage

BaM 201 4-0 ^134 7

H lN D E fta A lM A K JZ

B55ldt

2014-06-26

2015-11-27

Slatbesked

Byggta-v f ö r nybyggnad av affärsbyggnad, bos E

Bom 3014-001204

ftÖ -$O pERBY 1 ;4

Beslut

201 4- C&-10

2015-12-17

Slutbesked

By-g-gSOV fö r nybyg gra d av en bostads hus m sd garage Samt
iriste ia tL ih sv sids te g

SöM 2015-QG122S

BERG SHAHRA l i 2 2 4

RaslLit

2015- 04-29

MASTVÄGEN 1

Säutbasked

201S-12- 22

Anmälan örn om anslutning- titt kom m u nalt VA i fritidshus

Adress

B e s b k s a ö r e js

T tjig fo n /F a x

Vfeb&ad res s/E-p os t

OvX 80S

Estunavägers 14

0176-710 00

ww w -norrt a lje.se

58 av 1Q6

bilaga 2
U tskrifts datum
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

fram; 2Ö 15-U -16
tam : 2015-12-31

Ä t s n id e

O b je k t

Intressent

Typ/Siag

Beslut

t>atum

In s tg n s ty p

BoM 20I5~Q-!H497

NQRRVEDA, 1:223

Sökande

Beslut

2015-11-24

201 5-1 1-24

Delegation

2D15-0 5-21

HORP.VEOASTP.ANO 32

Utfärdat

Lsriä vör Pfater

201 5-1 2-14

Delegation

Utfärdat

M an

Slut besked

Anmälas] am tillbyggnad av enbcstacJsJuts

BoM 2015-003580

ANDERSSVÉÖ 1 A 3 :2 1

SäSlut

201 5-1 2-07

2015-12-14

31 utbesked

Aisdarsson

Bygglov fö r tillbyggnad s v bryggeri Cventilatkm srufn)

Sd M 2015-000335

HARG &7{J

Beslut

2015-04-14

G RA^nVÄGew 13

Slutbesked

2015-11-20

2015-11-20

Delegation

U tfärd at

30-harr Norman

2015-12-09

Delegation

U tfärdat

Birgitta ö h riu n ö

2015-12-09

Delegation

Utfärdat

Birgitta öJiritm d

Anmälan fö r installation äv eld&bed/fökkanal ; enbnstgdsbus

BoM 2015-001945

BEÄG SHAM RA 1 :2 2 1

Sesfat

2915-06-29

SKOTVÄGEfc: &

S lu tte k a d

2015-12-03

Anm a lan om anslutning til: k om m u nalt V a i sn bostadshus

fiöM 2tU4-0'3132Cl

BERGSHAMRA 1:39S

Baslut

201 4-0 8-22

R1NGDAJM5-VAG5N 7

SkUUasked

2025-12-09

Anm äU n c-m anslutning till kcsmsnanaft VA i frititfsnus

AdtfeAs
&ay. 803

Besoksadcfess

Telefon /fa x

W e & b a d r e s s fE -jio s t

S styravägen 14

0176-710 Q0

w w w .n g rrt 3 lj s ,s e

W
utHM
t*:

59 av 106
bifaga 2
UtskriftSdatum
2Ö1S-01-12

Delegationslista
Beslut

from; 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

3cM 2013-002462

UTAN BRO 4 :4

Sök soda

2013-12-C9

Typ/Slag

Beslut

Datum

Beslut

2015-11-19

201 5-1 1-19

Delegation

lo té rim is ö s k t

Johan Andersson

2015-12-1?

Delegation

Utfärdat

Bir-gstta ährlu nd

201 5-1 1-30

Delegation

U tfärdat

lo h a n Norman

2015-12-22

Delegation

Utfärdat

äe-gitta öhriu nd

2 0 1 5 -I2 -1 &

Delegation

U tfärdat

Birgitta öbrlund

Slutbeskstf

Instanstyp

Bygglov för nybyggnad av enöo stadshus och Installation sv
eldstad

BaM 2015-002557

BERG SHAM RA 1 :5 3 5

Beslut

201 5-0 9-23

S K lA R V Ä G S fJ

Slut besked

7

201 5-1 2 -16

Anmälan em kom mun-al VA-ansäutffint? till eräostadshifs

BoM 2C 15-00I84&

täÄU -STA 1 :2 4

Beslut

2015-0 6-17

VÄSTRA HÅLLSTAVÅGcN 4

$|utba5ked

2-015-11-30

Anm äish om ^ s ta lls ti c n av sidst sd/rökkanal i ent^ostads-hus

BoM 2011-001269

S P ILi-ER S BO D A is 8 0

Beslut

2015-12-22

SlutöasKed

2 01 1-0 5-12
Anmäiän em anslutning till k om m u nalt v a i friSMsStis

BoM 2011-001954

T4ARUM 1 3 :1

Beslut

2011-0 9-12

2015-12-13

Siutbssked

Byggiov fö r rilidyggnad g v en bostadshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

t e le f o n / F p x

W -a b b a d re s s /B -p o s t

Box 606

Sstunaväg-en 14

017 6-7 10 Oo

wwwm orrt3sje.se

60 av 106
bilaga 2
Utskrifts [fe tum

2010- 01-12

Delegationslista
Beslut

From: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Bf)M 2C13-Q0D64&

R ISS L.IN G EY X l ; 2

Sekärrfe

201 3-0 4-02

TALLVRETS&ACfteM 6

SlgtS asked

BöM 2015-002596

BERG SHAM RA 1 : 3 0 *

Seslol

2015-0 9-30

HOJWNGSVÄGEN 14

Slutbesked

T yp/S lag

Beslut

Datum

Instans typ

Beslut

2015-12-01

2015-12- Q1

Pelegatico

Utfärdat

le n a von Pfgier

2015-12-16

Delegation

Utfärdat

Jonas el!urberg

201 5-1 1-23

Dsteggtion

U tfärd at

&irgLtt3 ö.hrltjnd

2 0 1 5-1 1-23

Delegation

U tfärd at

Birgitta Q^riurrd

Bygglov fö r nybyggnad av garage

2-015-12-16

Anm älan ora anslutning tul ä ro^m un alt VA i friödshus

bom

aois-oomfi

201 5-0 4-21

b e r g s h a m r a ij io s

Bfetiut

ROS PIGG EN 3

SlutbeskaJ

2016-1 1-23

Ararrålan om kom m uns) VA-arisiutning i fritidshus

SoM 2015-300395

HARG 6;9G

Beslut

2015-3 2-15

PRÄSTUDDSVÄGÉH 30

Sio t besked

ÄLM STA S.si09

S sslut

2015-1.1-23

A-nmatsn fö r nybyggnad sv bod

BcM 2015-002354
2O15-0S-1Ö
Anmälan om installation av hiss i

2015-12-11

$1 utbeskad

f]erfarreljshras

2015-1 2-11

Delegation

u tfä rd a t

Tord Jansson

om fyra

stycken lägenheter

Ad ress

B e s ö k s a d re s s

Sex m s

B^ttingväsets 14

TeäeFon/Fax
0176-710 OQ

UVe b b ad res s/ £ -p o s t
www.rLOrrtalJe.se

61 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum
201 6-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

BOM 2014-002453

SttEPPSM YRA 13:3%

2 01 4- 11-03

SKE EPS MYRAVÅG1 K 17&

Intressant
Sökande

Typ/Slag
Beslut

Basiut

Datum

Instanstyp

2015-11 “ 25

2015-11-25

Pslegatlot:

Utfärdat

K rister U ltva rjo n

5 lut besk ed

Anrnälsn fö r installation av eldstad/rokkgngJ i Fritidshus

SOM 2013-002436

HUM LÖ I t l S

Beslöt

201 3-1 2-05

201 5-1 1-24

5 lut besk ed

201 5-1 1-24

Delegation

U tfärdat

Oohan Andersson

2015-11-25

Delegation

U tfärdat

K rister Ulfvärsan

B ygglov fö r nybyggnad sv Fritidshus och garage sam t
installation av eldstad sa m t rivning av befintlig byggnad

BoM 2015-002067

V Ä D P Ö -B A C K A 3 :4

BeslaE

2015- 07-08

3YLSHAHNSVÄGSN 132

$\ ut besked

2015-11*2$

Anmäl an om instajlatfö-n av eldstad i fritidshus

B o ^ 2014-002382

SK O -TO M T A 1 :2 3

Beslut

2014-12-19

2015-12-17

53 ut besked

2015-12-17

D-elegafcion

Utför Hat

Johan Mor-mars

201 5-1 2-1?

öetegation

Utfärdat

Krister lilfvarson

SygCflöv fö r nybyggnad av -enbostadshus ocft garage s am t
instaliaitort av eldstad i en bostadshus

&GM 2Q14-0G2354

EURUSUND 2 :2 0 0

Beslut

2014-1 2-19

MGMT6 CHR35T05 VÄG 26

Slutbesked

2013-12-17

Bygglov fö r tillbyggnad av an bostadshus

Adtéäs

Besöksadress

Telefon/Fax

Web&a<ärws/E-j>ost

Bcw BOS

Estur-avägen 14

0176-71-0 00

w w w .scrrtalje.se

62 av 106
bilaga 2

VfcfltRW
aarii
UtikriterfEitum-

20 l $ - D i - l 2

Delegationslista
Be$iufc

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

3 m 2014-002254

RÄ DM ANSÖ -Ö STERNAS 1 :1 0

Sokanda

BesSvt

2015-11-26

2 0 1 5-1 1-26

DelegatFöR

201 4 -1 0 -1 Q

STRÖMS£0£GSVÄGEN 14

U tfärd at

Lena von ffal-er

S lu ts k e d

Instanstyp

Sytfölov fö r nybyggnad av garage

BoM

2013-002274

2013-1 1-10

FfLÖTU K A-S lQ R K N Ä S 3: S3

Beslut

AFFES VÄS SÖDRA 33

SEutfaesked

2015-12-1S

201 5 -1 2 -1 8

'Pelir.götföii

M ä r im Istis k t

Jahart Morman

Bygglov f ö r nybyggnad av fritidshus, steran dskyddsdisps ris
sam t änttrad savgnöfilJig &v b e fin tlig t fritidshus t ( l gästs-tu $a

EwM 2□!5-002241

B£RG$HAMRA i;2 9 Q

Beslut

2015-07-31

ttQNUNGSVÄGEM 5

S k it besked

2015-12-18

20 1 5 -1 2 -1 B

DölegatFcn

U tfärdat

B irg itta öhrpund

2015-1 2-13

Dsfegation

U tfärdat

B irg itta Ö hrlund

2-015“12-0 S

Delegat ioo

Uugrdat

Göran Persson

Anmälan VA-anslym isig av fritidshus

BcM 2014-003774

SNESSL1NGBY 1 2 :1 8

Beslut

2014-12-04

SNES5LIMGÖYVÄGBN 55

51 utbesked

2015-12-16

A r^ ä la rt För tillb yg g na-d av enbostadshus

BcM 2 0 1 5 -0 0 U 4 7

G RYTIN GE 1 :2 2

Beslut

2015-04-23

2015-12-08

SiLJtrbgsksd

Bygglov fö r nybyggnad av énbostadshsjs med garage och
eldstad

Ad rass

B e s ö k s a d r ea a

T ö ia fo J i/F a x

W e b b a d f e s s / E -p o s t

Box SOS

^^tu n s v ä g s ri 14

017 6-7 10 00

w w w ,n o rrta tje .se

63 av 106

Siftyib t

bitgga 2
Utskriftsd-atum
2 01 6-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from; 2 Q l5 -n -£ 6
to m ;

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

&OM 2C14-GG0163

RANGARNO x-.XJ

Sökands

2014-01-35

Typ/Stag

Beslut

Datum

In s ta n s ty p

Beslut

2015-1 2-03

2O15--L2-Ö0

tJeiesation

Utfärdat

3ona$ Mcrberö

2 t 15*12-18

Däegätion-

Utfärdat

B lrg ltts Ö hrlvnd

Slutbesked

Byc^lnv För tillbygg natS $v en bo Stadshus

BoM 2015-001670

BE r GSHAM R A 1 :1 2 6

Seslut

2015-0 5-03

MIMLAJORBSBACKEpé6

$lutbes-Ked

7.015-12-1B

Anmälan: om komm-ujial V A-anslutnlng til! fritidshus

S om 2011-001132

SRJtiUERSBOOA 1 :1 2 S

B söklt

2O11-0 5-01

STRÖMS VÄG Éri 3

Slutösäked

2Q15-12-1&

2 51 5-1 2-18

Detegatlor.

Utfärdat

BirgiKa öbrlu nd

Anmälan nrn EtFsskjtning till k om m u nalt v a i fritidshus

BoM 2025-500751

RA N K A 2 :2 6

Beslut

2 0 1 5-0 3-24

HÄSfHAGSVÄGEN 35

Slutbesked

2015*11-28

2015-11-2S

Delegation

Utfärdat

Joftän Morman

2015--< 2*15

Delegation

Utfärdat

Lena von Pfaisr

A n m ^ a n fö r tillbyggnad av fritidshus [ uterum }

EoM 2014-000222

GRÄDDÖ 2 :1 2

Beslut

2 0 1 4-0 3-06

5JÖRKÖÖREN 22

SI ut besked

2015-12-16

■Bygglov f:ir nybyggnad ev f ö r t id

Adress

Besöksadress

Teléfän/Fax

Webbadr-ass/E-post

Bo* SOS

Estanavägerr 14

O17S-710 00

w w w .norrtalja.se

64 av 106
bilaga 2
Utskr ift ädatum
2016-01-12

Delegationslista
B e s lu t

from; 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ä ren d e

Objekt

SoM 2015-D01S93

RÅDMAN BY 6±22

201 5-0 5-04

GRADDÖ-a.SttEPj 47

Intressent

Typ/Slag

Beslut

S ökande

Be^tR

2635-3.2-16

________

SlutbesKaö

D a tu m

l u s t a n s ty p

2915-12-1$

Detegeticn

U tförd åt

Lena von pfslsr

203,5-12-07

Delegation

U tfärd at

G öran Persson

öygglov fö r tillbyggnad av gäatstögs

BoM 2914-001036

EMMAÖS

&SSlLtt

2C14"C5~16

2015-12-C7

S lu t besked

Bygglov fg^ nybyggnad av radhus ech förråd sa m t två
tniijöJius (13 igh octi 10 förråd)

9&N 2035-901051

NÖ TVÄCKAN 1

Beslut

2 0 1 5 -W -1 6

UMGO-NVÄGEN 2

Siutbes ked

2015-12-03

201 5-1 2-03

BaSegatien

U tfärdat

Göran Pars sen

Anmälan f&r tsUbyggsad &v -anbostadsiius

BOM 2 0 1 4 -CO2353

BJÖRNÖ

Beslut

2014-10-16

2015 - 11-2 6

Slutbesked

2013-11-2$

Delegation

Utfärdat

Jödön Marm an

2015-11-25

Delegation

U tfärds t

K rister Ulfvarsor?

Bvsglov fö r nybyggnad gv enöostadshus m ed gara^e/förråd,
installation g v eldstad s am t anslutning Ull k om m u nalt VA

BcM 2014-002409

M ALSTA-EKEBY 4 r l l

Beslut

2014-10-31

?4AL$TA-EKEBWÄGEN 31

Siutbeskad

2015-11-25

Anm älan fö r nydyg-grsed av gäststuga

A d re ss

■Besöksadress

T e le fo n /F a x

W e b b a d re s s / B -pöS t

Box S-06

ErSS-Urtavägen 14

0176-710 00

www .norrtalje.se

65 av 106
bi fega 2
EJtsknftedeSLtm

2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Soto 2015-QCIS15

EÖEBY I 9 i3 S

2Q15-Q6-16

NOTKAMN5 BACKEN 1 ?

Intressent
Sökande

Typ/Stag

Beslut

Datum

Besfut

23 1 5 -1 2 -lö

2Ö15-12-1S

Delegation

Utfärdat

Sandra ä-ombas

2015-1 2-03

Delegation

U tfärdat

Johan Norman

2015-11-20

D-elegaöö-n

Utfärdat

Lena van Ffaier

20 l $ - U -20

Pelsgetian

Utfå rriat

Joöan llo m ia fi

Slutbssked

Instanstyp

Anm eisn fö r nybyggnad av kom plam e fitby g d

BöM 2014-002337

MORRA SUN D 27:1

Besiut

2014-10-13

HENNINGS VÄG 1 $

5 lut besked

201S-12-U3

Bygglov för nybyggnad av eräwstadäh-us och Installation av
eldstad

öoM 2013-001419

UTSUND 2:83

öeslut

2 0 1 3-5 7-22

MAtNlSLIflGAN 14

53 LitbéSkéd

201 5-1 1-20

Bygglov fö r tillbyggnad av gäst stu ga

BoH 2015-ÖÖU5Q5

UPPJ.UNDA 5:1

BSSlut

2Q15-03-1G

2015-15-20

Slutbesksd

Anmälan re r installatäo-n av ektetad/rokkanal t
flerbsstadshus lgh 1203

Bom 2U15-001132

FftÖTUIHA-BJÖRKNÄS 3:53

Seslut

2U1S-04-24

AFFES VAG 5ÖORA 33

Slutbesked

2015-12-23

2015-12-29

Delegation

Utfärdat

Johan isprm so

Anmalan ort! installation av etdstad/rökkanel i fritidshus

AtfreSS
■Box 309

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e E )ö a d re a s /E -p o s t

Estunavägan ±4

0175-710 00

www,[KRTtal3e.se

66 av 106
bSfaga 2
SJtskriitseföt^m

2016- 01-12

Delegationslista
ESeslift

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

8 öM 2014-002802

S U N D S TA 4.13

2 0 *4 -1 2 -0 9

GOi.FVÄGEfJ 5

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

201 5-1 2-03

2015-1 2-03

Delegation

Utfärdat

Sandra Bombas

Anmälan cm nybyggnad av garage

BcM 2014-002724

PQ iLQM lTEN 3

23 1 5 -1 2 -IB

2314-11-26

2G15-12-19

Delegation

in te rim e tis k t

Göran Persson

Bygglov fö r nybyggnad av fyra flerfa m iljsh us m ed 44
lä genheter och en k o m p ls m e n tb y ja n a d sam t anslutning tSS
kerem unain-vA ....... ....... ....... ...... ............— ------ ----Bom 2015-000170

HAU-STA £ S ii

2G15-11-26

2015-01-27

2015-11-26

UslegatiöP

Utfärdat

3ahan horm an

Rlvningslpv f ö r rivning av ff erbos ta cSshus

3oM 2013-001255

QRÄSKEK 1:14?

Besäut

2 0 1 3 - 06-27

GAÄ5KÖ 9

Slntbesked

2015-12-15

2 0 1 5 -1 2 -iS

Déi-egation

Utfärdat

Joh^n And era son

Bygglov fö r nybyggnad av fritidshus s a m t in s td ^ ts ö n av
eldstad

BoM 2014-002106

BERG SHAM RA 1 :3 9 4

2 0 1 4 - 10-01

RlMGDfthlSVÄGEh 2

Delegation

2015-12-19
Utfärdat

Jonas hörberg

Anmälan VA-anslutning tsil kom m unalt VA i fritidshus

Adress
Box SDS

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

EsUmavägan 14

■0-173-710 00

Wcbbadress/ E-post
www,TM5rt3lie.se-

87 av 106
bilaga 2
U tskriftsdatum
2016-31-12

Delegationslista
B&skft;

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

SoM 2214-001551

SJÄL BOTTNA 1 :2 9

Sökanda

2014-0 9-04

t i ORK A SKÅLVIK SSTIGBN 22

Typ/Slag

Beslut

Datum

Beslut

2015-11-26

2 0 1 5 -1 j- 2 $

Delegation

U tfärd st

lö n a s Norberg

2015-12-07

Delegation

Utfärdat

Tord jäöSÉön

S liitbesked

Instanstyp

Anmäl sr? om in stallatio n av eldstad i fritidshus

BoM 2015-000719

BR O -VÄSBY 5 :1 5

Beslut

201S-O3-J19

BROSJÖVÄGEN 11

Stutbasked

2015-12-07

Sygoisv fö r n yb yg g te d -av en bostadshus r>ch ga-raga sam t
in sta Ilat i o-F! eldstad

BoM 2013-000450

VETTERSHAöA 3 :6 8

Beslut

2013-03-07

2 0 1 5-1 2-14

Si o t besked

Delegation

2015-12-14
In te rim is tis k t

Johan Andersson

B ygglov fä t nybyggnad sv &nöOStSdsJ‘iLis ocb garage

BoM 20 U -0 0 1 3 9 Q

5TRYBRO 2 :1 9

Beslut

3011-07-07

2015-12-17

SltitböSked

2Ö1.5-12-17

Delegation

U tfärdat

Lena von Praiet

2 0 1 5 -1 2 -1 4

Delegation

U ffa rd d t

Johan Andersson

öygglgv tor fasädsndting av enbostadshus (ny taklu tn in g )

30M 2015-000S8-y

AN D É R $S VEP JA 3 f Ä l

B e s lu t

2915-05-1Ö

LSLLRÅDAVÄGe N 25

S lL itb s s k a d

2 2 1 5 -1 2 -1 4

Syggfov fö r tillbyggnad av bryggeri {re st auran gdsi }

Adress
Böx 303

EJöSöfcää dr£Ss
cssunavägan 1 4

Telefon/Fa*
0 1 ? 6 -? ip 0g

W ebbadress/E-ppst
wwvt.norrtal.je.se

68 av 106
bitaga 2
Utskriftsdatam
a o is ~ s i“ i 2

Delegationslista
Beslut

from: 2G15-11-1S
tom: 2315-12-31

Ärende

Objekt

BöM 2014-002244

BBSG 5HAM R A 1 ;6 4

2014-10-05

RÖN NB RDAHL5 VÄGEN S

Intressent
Sökande

Typ/Slag
Beslut

Bestot
2D15-12-09

S iu tte & e d

Datum

Instanstyp

2013-12-09

Delegat ton

Utfärdat

Jonas ko rb e rg

Anm älan om VA-anslutning fö r fritidshus

BoM 2015-001223

&ERGSHAMRA ls i.il

Beslut

201 5-0 5-05

l-IIMLA30kt>$BACK£?4 5

Sliitöesked

DUGGREGNET 2

Beslut

2015-12-03

2015-12-09

Delegation

U tfärdat

looes Norberg

2 01 5-1 1-17

Pälägatton

Utfärdat

Göran Persson

2015-12-21

Bstegatton

u tfä rd a t

B irg itta ö n rlu n d

2015-1 i - 2?

D ä egötiön

u tfird ä g

Göran Persson

Anmälan VA-a-nstorriing i fritidshus

Ööl4 2014-002837
2014-12-1£

2015-11-17

Slut besked

Byggiov fö r nybyggnad av eri bostadshus cch- in sta II atios av
eldstad samtSASiatnin-g trli k om m u nalt VA

30M 2014-0017 37

BERGS HAM R A 1 :3 3 9

BéSiut

2014-US-19

GETINGVÄG&N 21

Slutbesked

2015-12-21

Anmälan: ora anäJutning tälE kom m u aait VA i fritidshus

BoM 2013-002110

U P P U 3K P A 6 ;1

Beslut

201 3-1 0-13

VÄTÖVÄGEN 100 D

Slut besked

2015-11-27

Bygglov fö r ändrad användning av fckaier till bestädar s am t
tillbyggnad av flerpvrtB dshes

A d re s s

BfeSokSå d re s s

T ä tö fo n /F a x

W e b b a d re s s /E - p o s t

Box SOS

Estunavägen 14

0175-710 00

ww w morrtaÉje .se

69 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum
2Q I6-D S -I2

Delegationslista
Beslut

from: 2015-1 J,-£6
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

BcM 2O1S-00O2&3

SAN DVIK 1:1 S

Sbksnds

2013-02-13

Typ/Slag
Beslut

Beslut
2Q15-11-27

Slut besked

Datum

Instanstyp

2015-11-27

DeSegstlo?!

Utfärdat

Jo-hart AtiderSscrt

2015-12-22

Delegation

Utfärdat

KriStär U3fvär£an

201 5-1 2-22

Delegation

U tfärd at

K rister Ulfvarson

SyggSov fö r n y byggnad av anbostarishus och garage sam t
;nati±^3Con av eSdstsd

B0I4 2015-000550

GRYTA 3 :7 3

Beslut

2015-0 3-06

BflSTKSEN 12

S lvtiK sked

2015-12-22

Anmälan om tillbyggnad av fritidshus s a m t ny b y g l a d sv
förrådsbyggnad

Sc-M 2315-002430

tiP P L b p lP A 3 ;2 6

Bssäut

2015-0 9-26

0! PPLU NDAN CiaDäN 13

5! u t besked

BoM 2015-001331

S A N D V IK l i l B

3es!ut

2015-0 5-07

5AMBOVÄG5N 3

Sluté asked

2015-12-22

Bygglov fö r -nybyggnad av garage

2015-11-27

2315-11-27

Delegprjpp

Utfärd 5t

J o ta n Andersson

2015-12-22

04 iaga tion

Utfärdat

Je te n Mormgn

B-yggtov fö r nybyggnen av garage

&QM 2015-001267

BJÖRN O 6 :1 4

Beslut

2 3 1 5-0 5-04

SitGOVAKJ^VÄGBM 4

SäuEbesk-ed

2315-12-22

öygginv fn-r nybyggnad av ersbostadshus och ra r p o rt gam t
anslutning till kom m u nalt VA

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e lÉ fö rt/F ä x

W e b b a d re s s / E yp ost

&ax 30 ?

Bstunav&gen 14

0 1 7 6 -7 1 Q 00

www.-n-orrtalje.se

70 av 106
bilaga 2
U tekriR sdatiiffl
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from - 2015-11-16
torn; 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Sieg

Beslut

Öatum

ÖOM. 3014-000571

V Ä D D Ö TO M t a 5 :4,38

Sökande

Beslut

2015-1 2-16

2015-12-1S

Delegation

2C14-0 3 "17

HORRGÄRD £5 VÄG EN 121

Utfärdad

Johan fo rm a n

Slutbeskeri

Inst altstyp

Byggltfv fö r nybyggnad av fritidshus sam t instaiiatlos
eldstad

aoM 2314-002778

KUSBODA 1:34

6esJut

2014-12-04

201S'-X 2-32

Slutbesketf

2 01 5-1 2- 2 2

Pe?sgatiffln

U tfärd at

Tord Ja näsen

3ygglov fö r nybyggnad ev etiöo stadshus s am t Installation av
eldstad

BoM 2015-002227

BERGS HAMRA 1:351

Beslöt

2015 "07-30

G E r il^ V Ä e c N 20

3 lu t b asked

2015-S2-C9

20115-12-09

Dstegatfon

Utfgndst

Jon 55 [Uorterg

Anmälan VA-anslutning gy en bostadshus

BOM 2015-001105

B E R 6S H A M R A 1 :4 $ 5

Seslut

2(215-04-2 Q

GALOPPSACKEN 21

Slutb essed

2015-12-22

2015-12-22

Delegation

U tfird a t

&FfCfitta Öhrfund

20X5-12-0?

Delegation

U tfärdat

Jonas Morberg

Anmglgri om ksj]T;nvjnsl VA -enslutn^ci fö r fritidshus

BOM 2015-001412

BEItGSbf AM RA 3:61

Beslut

2015-05-15

2015-1 2-05

Slutbesked

Anmdilan o-m rrsstaltetion /an-sEutning -til': kommunalt VA 1
fritid sh iis

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

Tel-äfött/Faic

W e b b a d r ess /E - p ost

Box BOS

Estens Vägen 14

0176-710 00

w w w ,n o rria lje , sg

SiijilJ-rnCra

71 av 106
bilaga 2
Uiskrtftsöaturn
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2.015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

BOM 2 0 1 5 -0 ÖDS05

T Ä U E 5 :4 4

2015-0 1-23

CARL BOWDES VÄG 3 l

Intressent
Sökand^

Typ/Slag

Seslet

Datum

Instanstyp

BeSiUt

2015-12-21

2015-12-21

Delegation

U tfärd at

Krister iJSfv-ärsosi

SSutbasked

BySCjfuv fö r tlilc-yggnad 3v en bostadshus

BoM 2011-002262

R Ä V S tfÄ S 3 :5 5

BSSl Lft

2011-10-27

2015-11-16

Slut besked

201 5-1 1-16

Delegation

U tfärdat

Birgitta Öhriuhd

Anmälas; om arrsiutejfig ti!? k om m u nalt VA i en bostadshus

[SOM 2015-000488

BJÖRNÖ f i; 1 2

EesFut

2015-32-26

SKQGVAKTSVÄGEN 8

Slutbesked

2015-11-16

SO -lB-J-l-lS

Delegation

U tfärdat

Krister Ulf va rann

2 0 1 5 -i l -16

Delegation

U tfärd at

K rister Ulfvarson

Bygglov f $ r n ybyg giw J av gär-ägt;

BOM 2Q11-QD2182

BUÉDo J.;366

Beslut

2011-10-18

2315-11-16

Slut besked

Bygglov f&r flybyggnad av gåststuga

Bott 2012-000366

GLASMÄSTAREN 4

BSSilJt

2012-02- 28

BOLKAVÄGEN 9

Si u t b e d d

2Ö1S-11-J.6

2 0 1 5-1 1-16

D ^ega tion

U tfärdat

Sen s-d Ginm ura k

Ä ndring i bygglov fo r tv/bygyn äil av flerfa m iljsh us o ö i
soprum . Öygglov b eviljat 2011-03-01

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

Bok SOS

Estun avägan 14

T e le ftm /F a x
0176-713 0C

W ebba d re s s /£ -p o s t
w w w . tiörrfcaä] é .s e

-»iHIT-,.]1f:

72 av 106
b ila g a 2
Utskrifcsdatgrn
2016-01-1.2

Delegationslista
Beslut

fromt 203.5-11-1S
tom: 2Ö1S-12-31

Ärende
BoM 2014-001909

Objekt
PA U 3Y 5.9

Intressent

Typ/SJag

Beslut

D a tu m

Sékäiujg

Seslut

3015-11-19

2015-11-13

D stegat io t-

Utförd at

Jöhan Andersson

201E-11-19

Delegation

Utfä rbat

Lena van Rf afer

201 4- 00-23

SI u fö asked

Bygglov För nybygg nan av flerfamiljshus ( 5

Instartstyp

för

LSS-öoende) och parkeringsplatser samt anslutning till
kom m u na ItV A — «■ ~™ ~-------------------- ----- .

BOM 2015-000134

SMAFtA 2 :1 3

Beslut

2 0 1 5 - 01-21

2015-11-19

Skit-besked

Anmälan om nybyggnad av förråd

ÉOM 2013-000713

MGSBBACKE 5

Beslut

2 0 (3 -0 4 -0 3

VALHALLAOATAFF 5

Säut besked

2015-11-16

2015-11-16

Delegatson

U tfärdat

S e ra d Gsanrtaeak

2015-11-17

Delegation

U tfärdat

Birgitta -Öbrlund

2015-11-17

Dftlegatibri

U tfärdat

Birgitta Öbrlunb

Syggiov fa r hy byggnad av flerfa m iljsh us ( i0 Ighj (ändrad
placering oefc hustyp)

Bo-M 2015-001519

G Ä S v ik « , : ä

Beslut

2012-05-21

STD RA BAGGHUSVÄGEN 233

Säut b^sk^d

2015-11-17

AnmSlan om irtståJlafro-n sv eföstad/rökkanal

floM 2013-032077

GÄSV1K l l j l

s eslut

2 0 l3 - lO * tE

STORA BAGGHUSVÄG6M 233

SföibéskéLf

204-5-11-17

B ygglov för tillbyggnad av buttk/lgg ar/restu-ran c; (växthus)

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n / Fax

Sax &oa

Bsttmavägen 14

0176-710 00

lATebbädress/E-pcst
WWVT.nörrtä lja.se

73 av 106
b i is g a 2
U tskrrftsdatuci
2015-01-12

Delegationslista
Basiut

from: 2GI5-H-J.6
tom: 2015-12-31

Ä re n d e
/ \

O b je k t

In tre s s e n t

T y p /S la g

SoM 2015-000009

SKEPPSM YRA 1 :4 3

Sökande

2015-01-07

S t o PP$ MY R,A V A,Gc N 140

5 i ljt besked

SoM 2015-002595

H ALLSTA 4 :±S S

Beslut

2D15-09-04

FURUVÄSEk 8

Sliitbesked

Beslut

B e s lu t
2015-11-16

D a tu m

In s ta n s ty p

2 0 1 5 - U - lö

Delegation

Gtfä tö a t

K rister U lf var son

rlyggiov fö r nybyggnad av ca r por t

2015-JL1-1S

2 0 1 S -U -1 3

Delegation

Ut färdat

B irgitta 5 brinn d

Anmälan p -tp installation av eldstad i an bostads hus

Bo m lO in -o to iiiS k

HÅ t ö 2 :3

Beslut

20 1 0 -1 2 -3Ö

2015-1 1-20

$Eutiiesksd

201 5-1 1-20

Delegat ton

u tfä rd a t

B irg itta Öhriun-d

201 5-1 1-19

t>eleg$tion

u tfä rd a t

Lena von Pfater

2Q1S-11-16

D elegaten

U tfärd at

K rister ulfvareon:

Bygglov ocf: bygganmälan fo r nybyggnad av yäststbga sam t
ändrad placering av friggeboöar

Bok; 2Q14to002SS

VÄSTEK -SÄN SJÖ 2:2

öe siu t

2014-02-11

SÄNSEJÖVÄGEN 70

$ÉuttK=s-ked

BoM 2G14-0O2522

HO RRV EUA 1 :2 2 3

BssHJt

2014-1 1-06

kORSVÉDASTP.AdD 32

SiutbcSked

2015-1 1-19

SygslOV fö r ti öbyggnad av fritidsh les

201 5-1 1-16

Anmälan fö r nybyggnad sv -tär port ock växthus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b b a d re s s /E - p a s t

Sox SOS

Estunav-ägert la

0176-710 00

w w w .ncrrtaijs.& e

74- av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum
1016-0 1-12

Delegationslista
Beslut

From: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ä re n d e

O b je k t

In tr e s s e n t

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instan styp

öo-r-t 2014-000003

R Ä D M iA N 3 Y 3 :5 S

Sökande

Beslut

2015-11-16

2 01 5-1 1-16

Delegation

2014-01-02

SPÄNVÄGStl 5

SfOtbéiikad

U tfärdat

Khutar Ulfvarson

2 01 5-1 1-17

Delegation

STORA MARJJMSVAGS 14 60

Slutbesked

U tfärd at

Säran Persson

2 01 5-1 1-16

Delegation

U tfärd at

B irg itta 0'nrlund

2 01 5-1 1-16

Delegation

U tfärd at

Birgitta Öbrlund

2015-11-16

Dei-egatiun

U tfärd at

Göran: PSkiSQii

Bygglov för nybygg ra d av gästetuga

SuM 2013-001671
2013-&S-J3

BäSäUt

2015-11-17

3 ygg!ov fö r nybyggnad av enböstadsbus ocb installation- av
eldstad

BoM 2G1A-ÖLURP7
2014-09-09

Beslut
BAPYJK5VÄGEIM 17

201 5‘ i l - i 6

Slutbesked

Anmälan VA-anslutning till kc-ffim urislt VA I fritidshus

SoT! 2015-002042

BER.GSHAMSLA 1 :3 2 6

Beslut

2015-0 7-06

SKYMNINGSST1GEN 13

Siutbes-kéd

2015-11-16

Anm älan cm arsJubtang t ill kom m u nalt VA i fritidshus

SöM 2015-000036

T A U E 3 :2 8 7

Beslut

2 0 i5 " G l- i3

LÄKGGAHMSVÄGEM 75

Siutbesköd

2 0 1 5 -U -15

Bygglov fö r nybyggnad av ensostadsm ts

AdreUA

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e ttb a d re s s / E- p o s t

BöX BOB

c s tu m v d g e n 14

0176-710 00

wwvv.no rrtalje.se

75 au 106
bilaga 1
Utskriftsdatu-m
2.016-01-12

Delegationslista
Bésäut

fro m : 2 0 1 5 -1 1 -1 6
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Besäut

Datum

önM 2012-001021

HEMMET 9

Sökan de

Seslut

201 5-1 1-16

2015-11-19

DeJagatio-n

U tfärdat

5 enad Giembcak

2315-11-16

Dal eg s t ton

U tfärdat

Birgitta Ö hftjnci

201 2-0 5-24

$1ut besk ed

Ändring i bygglov f&r nybyggnad av fl er bostads hus fö

In s ta n s ty p

får

l S5 -boende},

rivning sv bef. byggnader och anm älan am
a nsl u t n mg -S4l-kö éi d u m ilt v;a -ff5r=åe- gå-ea v el r i y ------—— - —
2014-002115

--------

GRÄDDÖ 3 :1 3 5

Seslgt

2Q14-09-19

2015-11-16

siutbesked

Anmälan fö r VA-ansiutming tei kom mö na It VA -I
en bostadshus

LOV 2310-000734

7JOCKÖ 3 :7 4

Beslut

2 01 0-0 4-29

2015-12-28

SI utbesked

2Ö15-I2-2Ö

Delegation

Utfärdat

Törd Jansson

Nybyggnad av fritidshus och in s ta ll^ s c n av eldstad

BoM 2DI4-CÖ094?

S IN G Ö -T R A N V iK 4 :3 4

Bes-Lat

2 0 1 4 - 05-02

SINGÖVÄG^N 150

SI utbesked

2015-11-26

2315-1 1-25

Del eg s t ten

Utfärdat

.Ighan Andersson

2015-1.2-04

Delegation

Utfärdat

Lena von Pfaler

Bygglov f&r and:ad användning del av Industribyggnad till
fritidshus

öoM 2015-003374

BERGSHAMttA 1:424

Beslat

2 0 1 5 - 04-02

PONNYSTIGEN 1

Slut besk ed

2015-12-04

A n m äla- -,;n nybyggnad av förråd

A d re ss

B e s o k e a d tÉ s a

TaH äfört/F Ax

w e b b a d r a s s / £ - p-ös t

Box &SS

Estunavägen 14

0176-710 00

ww w. norrtal Je.se

79 av 106
bii aga 2
U tsbriftsdatum
2015-01-12

Delegationslista
B e s lu t

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärande

Objekt

Typ/SEag

Beslut

Datum

Instanstyp

3 0 ^ 201.1-201490

VADDÖ-HAM M ARBY 1:3

Basäut

2 0 1 5 -I2 -IS

201 5-1 2-18

Delegation

a o n - o s - is

SANDVSKSVÄGEN 15

Slutbeskscf

U tfärd at

B irgitta ö h rlu n d

2 01 5-1 1-24

Delegation

Interim istiskt;

lohart Hom'tis'1

Anmälan om ansi Lxin ing ti II kom m u na! t VA i entesfcadshs:?

BOM 2014-001130

M P R T S U N D A 1 :4 7

Beslut

2G14-ÖS-21

2 M 5 -1 1 -2 4

Slutöesked

Bygglov och slrarriskyddsdispens f ilt tty b y ^ o s d sv
fritidshus sa m t installation av eldstad

BOM 2015-000617

SIMPNAS 2:24

Besltit

20 ä 5 -0 3 “ 12

S1MPMA5 KA MMVAG 45

Slotbesked

201$-12-29

2015-12-29

Delegation

U tfärdat

Johan M-ormar:

2015-11-19

P e ie g a tim

Utfärdat

B irgitta Q hrlgrd

Anmälan in stallatio n bu eldstad i fritidshus

BoM 20IS-00120Q

BE RöS HA M R A 1 :4 4 2

Besfut

2015-04-26

RID VÄG l£N 16

SI utbesked

2215-11-19

Anmälan om kommu-risl VA-ansfatrsing till entfostattftos

Adrésa

B e s ö k s a d re s s

T e E e fo n /F ^ jt

W a bb a d re s s / E- p o s t

80* aoa

EstJnaVÉJén 14

0125-710 00

wwsv.n-Drrta3Je.se

77 av 106
bilaga 2
Ut£f-.ffft£dstum

2016 - 0 1-13

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Sota 2Q15-QQ2SS9

T$53Ö 3 :2 9

2Q15-10-CU

SÖDERSKOGEN 40

Intressent
Sökands

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

Beslut

2015-12-22

201 5-1 2-22

Delegation

Utfärdat

Sara Uelrrts—son

Slutbesked

Anm fllan om sty bygg ned sv kom p 1ernentbyggrad

BoM 2015-002159

KONVALJEN ±

Ses i ut

2D1S-07-21

V1GELS3ÖVÄSÉN 13A

$lutb asked

2015-12-29

2015-12- 29

Peiegetien

U tfärdat

Torts Jansson

An m als b cm installation av hissanordning

BöM 2315-001734

SJÖ SNÖ 6=34

e e ä is

2fllS -O 6-03

&RAKDVAKTSVÄGS& 39

Slutba&ketf

2 0 1 5 -S2-15

2 Ö 1 5 -U -1 5

Pstegation

U tfärd at

Johan Andersson

201 5-1 1-L6

O-élegaöon

Utfärdat

B irgitta Ö stlund

Bygglov fö r nybyggnad av efibojstaösfius same installation av
eldstad och anslutning Gli kom m u rcait VA

BoK 201S-SHJ3310

HAJlA 1 :3 7

fleslut

203.5-11-09

HALAVÄGEH SI

Startöesked

2 0 t S - li- 1 6

An m Stan om installations av eldstad i fritidshus

BoM 2915-002504

V a d p Ö -V ED A 2 :1 3

Beslut

2QJ5-0S-2E

MATS VÄG 32

S ta rt besked

20 I S - 11-17

2015-11-17

Delegat lon

Utfärdat

Joftan Normen

WytJYOgnad av fritid&hus och installation av sldstaö

Ad ress

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /P e x

W fe b Ö a d ra s s /E -p e s t

Sox &Ö?

■Estunavägen 14

Q17&-710 0Q

ww tv. nor rtalje.se

78 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatum
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom : 2015-12-31

Ä re n d e

O b je k t

Intressent

Typ/Slag

Seslut

ecspfl 2015-QC333-7

SPEBSBO DA 1^23

Sökande

Beslut

2015-11-16

2015-11-10

TREHÖRN! NGSBACK £H 30

Start besk ed

D a tu m

Instanstyp

201 5-1 1-16

Delegation

U tfärdat

Birgitta Orirlund

A n m ä ^ n om nyb yg g ra d av kom-p-lemtpntby ggn 3 ö

SpM 2G15-0D3351

BERGSHAMRA 1 :1 2 3

Beslut

2 Ö 1 5 -H -1 2

SOKMAftHATTSTlGEN 1E

Sten; besked

2015-11-16

201 5-1 1-16

Delegation

Utfärdat

Birgitta. Öririund

2Ö15-11-17

Delegat i on

An må! sin om k-omnminai V A -enskftains fö r fritidshus

BcM 2015-003347

HALLS TA l l 2 3 2

Baslut

2015-11-12

JCHANNAVÄGEN 4

Start besk ed

2015-11-17

u tfä rd a t

Birgitta Öhrlund

2 0 1 5 -1 1-iG

Delegation

AnmÉsian am instsiteti-or? av eldstad/ rökkati al I en bostadshus.

öoM 20/S -0032 7S

KOLSVläC 6; 13

Pe&rut

2 0 1 5-1 1-05

VAGNSUNDAVÄGEN 157

Start besk ad

2015-11-16

Sirgitta Öbriund

Anmälan om install&fcl-o-n av eldstad i kam pie m erit by cj g n ad
{bastu Hus)

&0M 2015-0-01,75 3

HAREN 2

Beslut

2015-06-12
flygglov fö r nybyggnad

7 0 1 5 - i l - 17

S ta rt besk ed

2 Ö 1 5 -U -5 7

D-al eg afton

Utfar d al

Johan Andersson

flerfa m iljsh us, in stallatio n av

eldstäder sa m t ansSutriing t|!| toK tinuinalt VA

Adress
00X 806

Besöksadress
Estunaväg-en 14

T e te fo n /F a k

W$b bed?ess/ E-p ost

a i 76-710 eo

w w w .ecrrtalje.se

79 av 1QS
biäaga 2
Utskrifts datum
i O 15-01-12

Delegationslista
Bäsäut

from: 2.01 S -l 1-15
tom; 2015-12-31

Ä re n d e

Objekt

BoM 2015-003241

VA G N SU N D A 2-.76

2515-11-02

VAGN SUND AVÄGi;N 553

in tr e s s e n t

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

Söksocie

3esl-jt

2015-11-17

2015-11-17

Delegation

Utfärdat

Birgitta öhriu nd

Start bssk ed

Anmälan am installation av eldstad i fritidshus

BoM 2014-OC14&4

LÄ N N A BV 1 :1 6

Beslut

2014-07-09

LÄN NA h y 57

Startbesked

2315-12-11

2315-12-11

Deisgatäon

Utfärdat

JöhBb Nortdan

£yg-g!ov fö r aybyagnsd av fritidshus octi installation av
eStfctad sam t rivning av b e fin tlig t fritidshus

SdM 2014-000775

ADAM S BERG

Beslut

2014-04-09

2015-12-14

Stertbesk^d

201S-12-14

Delegation

U tfärdat

Tord Hansson

3V55lö V fö r nybyggnad av kortfe re rsshy gg rrsd

BoM 2015-002236

lO H Ä R A D S -K R A G S T A 3 :1 7

&eslut

2015-02-30

2 0 1 5-1 1-24

Startbeskad

201 5-1 1-24

Delegation

u tfä rd a t

lo h a n EJorman

2015-11-23

D a lsta tio n

U tfärdat

B irg itta Ö-brtgnd

Bygglov fö r nybyggnad av lagerbyggnad

BöM 2015-003100

NABSO 1:127

$eslut

2 0 1 5-1 0-19

KOftPKTS VÄS 1$

Startbeskad

2 0 1 5-1 1-23

Anm ä'an am nybygg rmd gy kom plem ent byggnad

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /-F a x

W é b ba d re s s / E- p o s t

Box 8-D3

Esturiavägen 14

0176-710 GO

virym. nOrrtS Sie.sQ

BO au 106

bilaga 2
UtskiiftsdatiEm
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2 0 1 5 -il-iS
tam : 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

BoM 2015-003233

KO LSVIK £;72

Sökancfe

2015" 11-05

SKOC$KROKEK 13

Typ/Slag
BfcSlsst

Beslut
2015-11-19

Sta rtb asked

Datum

Instanstyp

2015-11-19

Delegation

U tfärdat

Johan Aad&rsaon

2 0 l5 - li- ia

Delegation

U tfärdat

Johan Monrian

Anmälan om $11byggnad sv fritidshus

BoM 2015-001642

R Ö -VäS BY

Beslut

2015-36-01

2015-11-13

S ta rtte s k e d

Byggtav fftr nybyggnad av -enbostadshus acb installation av
eldstad sam t nybyggnad av garage

&0M 2015-330734

HÅPMANBY 22:5

Beslut

2 0 1 5-0 3-23

KNUVENVÄGEN 1

StarEbisked

2015-11-19

2015-1.1-19

Delegation

Utfärdat

Johan Iterm ar;

2015-11-23

Del eg atian

U tfärdat

K rister Lflfvarson

B ygglov fö r nybyggnad sv fritidshus öeh in s ta ils fe n sv
eldstad sam t rivning av b$f, huvud byggnad

Bo-M 2015-002451

RÅDMAN BY 2:33

Ses-I u t

2 0 1 5-0 3-24

BADHOLMSUÅOEN U

Startbesked

2015-11-23

Anmälan om tillbyggnad av en bostads hus

S?M 2015-000573

ÅKERÖ 17 rl

fä&SäJt

2015-03-16

2015-12-01

Start besk ed

2015-12-01

Delegation

u tfa rd a t

Tord Janssgn

Bygglov fö r nybyggnad av iriä&t och teknlkbod

Ad res &

BesBkStJdreSS

T e te fo n /fa x

W é b b a d re s s / E -p o s t

&0X 303

Estunovossn 14

0176-710 00

Wvm .ri-Orrtäljs.se

81 av 106
bilaga 2

Trtk-dfjffcfukeccdi-sit
U tskriftsöa tum

203Ö-G1-15

Delegationslista
Beslut

: D

n

,

fröm: 2015-11*16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Siag

Beslut

Datum

Bo M 2015-003210

FURUSUND 2:62

Sökande

Beslut

2015-11-23

2015-11-23

D ö e g e tiiin

2 01 5-1 1-04

fURuSUNPS STRANDVÄG 17

Utfärd at

Tord Jansson

5tartbe?kd<i

Instanstyp

Rivningstov fö r rivning av friSWsfstis och gäststuga

Bom JC15-C03247

V A D D Ö -V a STERNÄS 5:23

Seslut

2 0 1 5-1 1-02

RQSEf>itilLLSVÄGE-N ä

Startbeskec

2015-1 1-23

2015-11-23

Delegation

U tfärdat

Tore $ t«jm trarg

2015-12-09

Delegation

u tfä rd a t

K rister UlfVanson

201 5-1 1-24

Delegation

U tfärdat

Camilla fo rs lund

Anmälan o-m rivning s v ^ b o s ta d s h u s o d : garage

BoM 2015-003476

IS S JÖ 2:49

Beslut

2015-1 1-25

KlJDDALAVÄGEN 20

Stärtbeskerf

201 5-1 2-09

Anmälan fö r nybyggnad av kom plem efitbyggnsd garage samt
rivning av befintlSg kom p 1em sn t byggnad

BoM 2015-003335

BEFtGSHAMRA 1 :4 2 6

Beslut

2015-11-2,7

PONNySTtGOM 5

Startbesked

2015-1 1-24

Anmälan om in stallgtico av e idstsd /rökkanal 1
kcm piem entbyggnad {ateafaälshsas)

BoM 2015-000925

SO LD 1 :5 4

Beslut

2015-0 4-03

SQLÖ GSAB- 2

Startbesked

2015-1 2-23

2015-12-23

Delegation

Utfärdat

M ia r t Norm an

Strån ds kyddscilspens -c-cä bygglov f ö r n ybyg gre d av
g-äststuga sam t in stallatio n av eldstad

Adrgss

B e s ö k s a d re s s

TelefCm/Fax

w e & b & tfre s s /E -p o s t

Box 30$

5 stu risvägen 14

Q176-71G DO

www.EKjrytalje,se

82 av 106
bilaga 2
Utskdftsdatum
2016-01-12

Delegationslista
B e s lu t

fra m :

2015-11-16

tom: 2015-12-31
Ärende

Objekt

Intressent

BoM 2015-003307

R IM B O -TO #tTA 9;2;3

Sökande

2 Q 1 5 - li-0 5

VI0Y VÄG EM 3

“fyp/Slag

Beslut

Datum

Bestot

201 5-1 2-16

2 0 1 5-1 2-16

Delegation.

Utfärd a t

Tord la ^sson

Startteskeci

in s t a n s t y p

Byggtov fö r tilföyggnaä av enbo&tadshiis

SoM 2015-0 G11914

BJÖRN O 6 :2 7

Beslut

2015-06-2Ö

BRAMDVAKT5VÄGEN 24

S ta rtte s k e d

2015-1 2-03

201 5-1 2-0$

Delegation

Utfärdat

tolva o, Norman

2 D i5 - n - 2 &

■Delegation

U tfärdat

B irg itta Öbrlursd

20J.5-12-04

Delegation

U tfärdat

Göran Persson-

Bygglov fö r ny byggnad av enbostadSsnus och garage s am t
hittas! åttors av eldstad och. Installation av Komm unalt VA

rtoM 20 IS -003432

LAPP MESEN 5

2013-1 1-23

aÖtlMBÄftSvÄGEld

Beslut
31

201 5-1 1-25

S ta rtta s k e d

Afim ätan -om installation av eJrfssad/rök kanai 1 an bostadshus

BoM 2015-00005$

MERKXfRIUS 2

Beslut

2015- 01-13

?[>$TdUSGA7AN 1

S ta rtte s k e d

2015-1 2-04

&ygglgv fö r andrad användning s am t om byggnad av f.d
biograf tiii restaurang

BOM 201 5-0CS05D2

STORT3ÄRAN 4 :3

Beslut

201S-C3-D2

MÖRSYVÄGesN 4

S ta rtte s k e d

2015-1 2-03

2D15-12-Ö3

Delegation

Utfärdat

io h a n ftorm ön

Byggto v fö r nybyggnad av tre fritidshus s am t instalfätton av
eldstäder

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a k

W e b b a d r e s s /E - p o s t

3W E0S

Estufiavägen i 4

0176-710 D0

www.MrrtaLjg.se

.■ikS-iDl-V*OtltJlJiUfÄl

83 av 106
bilaga 2
Ut s k rift sda tum
2016-01-12

Delegationslista
Basi ut

from: 20IS -11-16
torrs: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

BesStit

Datum

BöM 2Q15-CC13SC

PALBY 20

Sökande

Beslut

2015-12-07

2015-12-07

Delegation

Utfärdat

Tord Janiscn

2015-12-15

B-sleg-atlö-n

U tfärdat

Birgitta ö firiu m f

201 5-3 5-08

Start besk ed

Instanstyp

Bygglov fö r nybyggrad av $ parhos (16 Igh) ocb 8
köm ple me utbyggnader s a m t anslutning till kom m u nalt VA

Bo-M 2015-002624

NORRÖRA 15:1

Bes Iu t

2013-12-51

2 0 1 5 -1 2 -IB

Startbeskad

Anmälan om in jta ila tlw i av ö d s la d / n a kan al i
kom pl e m e rs: bygy rr3 d

BoM 2015-003U5

NORRÖRA É:S5

Beslut

201 5-1 0-20

GIU-.gftSiiÄRSSTEGSI-l 4

Startbesked

2015-1 2-17

2015-12-17

Delegation

u tfä rd a t

B irg itta G firltm d

■

201 5-1 2-0?

■Delaga no n

Utfärdat

Birgitta Qbriund

2015-12-21

Delegation

U tfärdat

Söra Helm-erssori

Anmälan om tiliby-ggnad av fritäds-hus-

BOEl 2015-003550

H ÄVERÖ-BERSSY 5:149

BeSiut

2015-12-D j

SERGBVVÄGEN 12

Startbasked

BöK 2015-002100

TQGDÖ 1 0 :1

Beslut

2015-0 7-14

HÖNSSKÄRSVÄCEW 7

Startbeskeö

2015-1 2-03

Anmälan -c-m nybyggriäd av förråd

2015-12-21

Anm älan - stranttekYckSsdiSpens fö r nybyggnad av
ko rn ptem er tb y gg n a d

A rfte s s

B-esaksadroes

T e le fo n /F öjc

w o H b a d .r-ssÉ /E -p o st

Sök B06

Estunavägen 14

0175-710 00

w w w, ne rita ije.se

84 av 106
bilaga 2
U tskrift s-datum
201 5-0 1-12

Delegationslista
Sesiut

from: 2015-U-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

30M 2015-303433

FR Q TU HA-BJÖ R KNÄS 2 :7 4

Sökandé

2015-11-23

&STSftGÄRDSSTlSE|V| 3

Typ/Slag

Seslut

Beslut

2515-11-24

Startbasked

Datum

Instanstyp

2015- i 1-24

Delegation

U tfärdat

Birgitta Qfirlund

2-015-12-14

Delsgatian

u tfä rd a t

B irg itta Ö tlrlund

Anm älan om nybyggnad av kom plem äntbygg ned {gäststoga)
■samt rivning a v befintlig gg st stuga och. installation av

BoM 2Ö15-0D3377

SM ARA 1 :1 3 4

Beslut

2315-11-17

SÖDRA SVILAND^T 15

Start besked

2 0 1 S -J 2 -M

Anm älan fö r nybyggoad av köm plem entbyggnad

BoM 2Q15-0D34OÖ

H U m Ö 1 :3 2

Beslut

2015-11-10

iDÖBACKEM 15

Stärthesksd

2013-11-24

201 5-1 1-24

Delegation

Utfärdat

Göran fersson

2 0 1 5 -1 2 -1 S

Delegat fög

Utfärdat

Birgitta ö hrlu nd

Anm älan om nybyggnad åv carport

3cM 2015-002749

V Ä M U N G E 6:77

Beslut

2015-05-17

S4AND5LS-LOM$VÄ(3É N 3

Startbas!; ed

BoM 2012-ÖOlSSS

B LID Ö -S G D A i s l £ i

Beslut

2013-10-01

RD5EIWIKSVÄGB1 71

S ta n besk ed

23 1 5 -1 2 -IB

Anmälan fc r tillbyggnad av Fritidshus

2015-12- 21

2015-12-21

DeteöStioa

U tfärdat

Johan Andersson

Bygglov fö r fsyoyognad av fritidshus, in stallatio n av
eJdsfcad/rrjk kanal

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W é b b ä d re s s /E - p o s t

5 c-K SOS

&stu na vägas 14

D L 75-7I0 OB

w w w.nofrtalj-e.se

86 av 106
bilaga 2
Utskriftsdatom

2öi€-öl-l2

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ärönde

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

BOM 2015-003475

LÄ R A R IN N A N 5

Sökande

Beslut

201 5-I2-G 7

2015-1 1-35

KUWGSMCKÉVÄGEN 4

O atum

Instanstyp

201 5-1 2-07

PsSegatson

U tfärd at

B irgitta b ftrlu n d

Anmälan 0i'rt tiääbyg^nad av -enbostadshus (entré och to a le tt)

BaM 2C15-G03442

ÖERGSHAMRA i; 2 S 3

2 3 1 3 -U -2 B

D eiegaticn

201^-3.1-23

-HOJ-JU MGS VÅGÉI'1 3

U tfärdat

Bir-girta Öhritmd

Anmälan om anslutning

till k om m u nalt

VA i fritidshus

BoM 2015-003423

O XHALSÖ lt 7 0

2015-11-25

Defågaticn

2G1S-11-23

feJPRKUDDE^ 456

UtfSndSt

B irg itta onm m ci

2015-12-03

Delegation

Utfärdat

Görän Persson

Anm-Sfån om ti 11by e g ned ev fritidshus o d i nybyggnad sv
ko m p ^ m sn tö yg g n sd

2015-002774

S IK T E T 1

2015-03-13
Syggiov iö r nytyg-a-ftäd ev flerfa m iljsh us (21 ;gh)

BoM 2015-SG25C8

SÉ N N 5P Y & ;1 8

201 5-1 1-24

Delegation

2015-G 8-27

'iQRRGÄfvDET 7

Utfå rrfåt

Gö-rän Persson

Syggiov fö r nybyggnad av f q tid s hus sam t insfålfåtfån öv
eldstad, e rsätter nedbrunnet fntsdshtss

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T é ä e fö n /F a x

V v e b b a d re s s /E -p p s t

S cjX 606

Lt-tu risvägen 14

017-6-710 OG

svwvnrtorrtaij-e.s»

SS av1D6
btiaga 2
iJtskriftsdatum
301 6-0 1- i 3

Delegationslista
Beslut

from: 2G15-I1-16
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

BoM 201S-003434

UPPVEDA 1 ;2 9

Sökande

2013-1 1-25

SJÖLUNDA 10

Typ/S lag

Beslut

Beslut

2015-12-05

Startbesked

Datum

Instanstyp

2015-12-08

Delegation

U tfärd at

Bi rgftta Ö hrlund

2015-12-03

P slegstien

Utfärdat

B irg itta Öhrlund

201 5-1 1-25

Delegation

Utfärdat

lo h a n Andersson

2015-1 1-26

■Delegation

U tfärdat

Birgitta ö h riu n d

Anm älsn om installation bv eldstad i snbosta-rf&bus-

BoM 2015-003402

BERG SHAM RA 1 :1 6 9

Beslut

2 t? 1 5 -U -1 9

VÄSTANVIK DSVÄG6N 1?

Startöesfceci

2015-12-03

An musan om kom m unal V A -anslutnins till fritidshus

6 om 2015-003390

SE G E R SB Q t 1 :3

Beslut

2015-1 1-13

5EG5RSBGL 35

Staitbsskec!

2015-11-26

Anmälan o-m ändring i byggnad c-cb byggnadens brandskydd
f&r en bostadshus

SöM 2015-003437

UPPM Ä$ 1 :6 7

Beslut

2015-1 1-23

ST RÖM SSCK.G SVÄ GEN 25

Startbesked

2015-1 i-2 S

Anmälars otts inställ ation sv eldstad/rökkanal I fri.fi tfsb-us.

BoM 2Ö 154M 3427

BERGS H A M R A 1 :3 5 3

Seslut

2 0 1 5-1 1-23

MYRSTACKS VÄGEN 3

Start: be$kad

201 5-1 1-25

2015-11-25

Delegation

U tö : da t

Jonas Motberg

Anmälan om anslutning till kommunalt VA

Adress

Besöksadress

T s la fo n /F a x

vyetjbadress/ E~post

Box SOS

Estenavägen 14

017 5-7 10 00

wvjyr.norrt3ije.se

87 av 106
bilaga 2
Utskräftsdatum
2 ö l$ - Q l-1 2

Delegationslista
SesEut

from: 2015“11-16
tom: 2015-12-31

C?'

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Steg

Beslut

Datum

Instanstyp

&>!^ 2G15-S03435

KLlP P A A i 14

Beslut

2015-12-07

2015-12-07

Delegation

2015-1 1-22

KVISTKAM IkAGATAN 5

Startbesked

u tfä rd a t

S lrg ittg öhffu nd

AiimäEao om nybyggnad av växthus

3oIH 2015-003025

A L S V IK 3 :1 4 7

Beslut

2B15-10-12.

2015-11-25

Startb^skscf

2015-11-25

Delegation

Utfärdat

Apn3 KSSkitölb

2015-12-07

Delegation

U ifä rd st

B irg itte Öhrland

Anmälan Tillbyggnad Fritidshus

6oM 2015-003143

YXLÖ 2 :1 7 $

&0$lut

2C 2 5 -1 0 2 1

GRABB HOLMSVÄGEN 15

StattbéSkad

201 5-1 2-27

Anm-älan om nybyggnad öv kc-mpism eutbyggnad

3oM 2015-003577

FJARG 1 :4 2

Beslut

2315-12-00

MARÖ 35

Startbeskad

2015-27.-1$

2015-1 2-1$

Delegation

Utfärdat

lo-nas Norberg

2015-11-27

Delegation

U tfärd at

B irgitta ö heland

anm älan om -nybyggnad a v g ä s ö iu ^ g llie s tu g ?

3öM 2015-003453

&ERGSHAMRA 1 M 0 7

Bsslut

2015-11-25

ÄMGLAMARS$$TlG$?f 7

S ta rt besked

2Q15'11~27

Anm älan om- anslutning öl t kom m u nast v a i föttrjsd us

A d re ss

ö « p ö lt5 a ä i“e iä

T s lä fö tt/F ä x

v w e b b a d té s s /E -p o s t

Box sas

Estunavägen 14

0176-710 oa

w w w ro rrta lje .s e

88 av 106
bilaga 2
UtskEiftsdaturn
2016-Q1-12

Delegationslista
Beslut

fromi 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ä ren d e»

O b je k t

In tre s s e n t

3OM 2:0i 5-302 62-5

EMMAUS S i

Sökande

2015-09-D7

T y p /S la g
Beslut

B e s lu t
2015-11-20

Startbesked

I n s ta n 3ty p

D a tu m
2 01 5-1 1-20

Dälégation

Utfärdat

■Söran Persasn

2 0 1 5-1 1-25

Delegation

U tfärd at

Tord Jansson

201 5-1 1-24

Delegation

Utfärdat

Birgitta Öhriund

2015-12-21

Delegation

Utfärdat

B irgitta 8-tirlUJid

Bygglov fö r nybyggnad av fl&rfamlfjsht.is (44 Igh) och
kom piem antbyggneder sam t irtstail&tron av eldstäder och
anslutning tS U co m tsyn^lt V A -" -----

BOM 2015-002179

------ — — -----

™™.

FÖRRÅDET 2

B$siut

7.015-07-22

2 0 1 5 -U -2 5

Startbesksd

Syndig v fö r nybyggnad av flerfa m iljsh us [ lä f r IsggnheteO
sam t anslutning ÖB köfnm ynalt VA

'å-m 2015-003172

N Ö R r v e P A 1 :5 0

Beslut

20X 5-10-25

SJÖVRETSVÄGEN: 41

SEartbelked

K-P4 2015-003133

KTRRÄNG 1 1 :5

Beslut

201 5-1 0-20

NÄSVIKSVÄGEN 26

S ta rt be sked

2015-11-24

Anmälan fä r tillbyggnad av fritidshus

2015-12-21

Anmälan öm tillbyggn ad s v eräostadshus

ESolH 2015-000057

KOLSVIK 6:19

Beslut

2015-01-0S

SKARM$UNPSVÄG£N 46A

Startbesked

201S-11-1&

2015-11-19

D slegätlcn

U tfärdat

Tord Jansson

Bygglov fö r nybyggo ad av fritidshus och in stallation ev
eldstad

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T eE effln/Fax:

W e b b a d re s s / E -p o s t

Sax SOS

ffstunavagsn 14

CH75-710 0D

vjw w .-nom aljö.sfi

89 av 1Q6
bilaga 2
UtskrifEsdatLim
2 0 S 6 -0 1 -I2

Delegationslista
Sestot

from: 2015-0-16
tom: 2015-12-51

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Siag

Beslut

D a tu m

BöM 2G15-0Ö53&5

MALST a - L k e b y 2 :1 6

Sökande

SeslEit

2015-11-17

2015-1 1-17

Delegatle-n

2015-11-05

VÄLLINGS ÖVÅG5& 5

U tfärdat

Birgitta Öhrturiö

2 0 1 5-1 1-13

Delegation

U tfärdat

Ture Ström berg

Start besk ed

in s ta n s ty p

Anmälan om tillbyggnad av an bostads hus (farstu)

SoM 2015-003373

VÄ DO Ö -VE DA 2 :2 4

Beslut

2015-11-17

20 i 5-1 i- I S

ä ta rtta s k s d

Anmälan om idHbyggnsd av fritidshus

3 W 2015-003008

SÖDERBY LE 2:37

s eslut

2015-1 0-05

SIMTOÄSVÄGEfi 543

S tartas sked

20 i 5 - n - 15

2015-1 1-19

Delegation

U tfärdat

B irg itta Ö tirfm d

2015--11-19

Delegation

■Utfärdat

Johan Andersson

2015-11-17

D ste g a tia i

Utfandet

Johan Andersson

Artmäsan om tillbyggnad av fritidshus

BbM 2015-0031,00

G O IT S T A 2 ;1 7

Beslut

2013-1 0-16

VALLMO VÄG Eli 27

St artbesked

201 5 -1 1 -iS 1

AnmälBh ort! ändring av ventilation i sam lingslokal

BaM “ 015-003353.
201 5-1 1-17

Y Ä P D Ö -T O M T A 1 1 :2 4

SesltfE

MAV ST QH TAVÄGEfä 24

2015-11-17

Startbesked

Anmälan o-m tillbyggnad av fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e S ef& n/F ax

W eb bad ress/ E-post

Box 33B

£ s-tu n 3 väg en 14

0175-710 00

www m or rtalje.se

90 av 106

bf!aga 2
Utskrift sd atum
2015-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom; 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

Datum

In s ta n s ty p

» W 2015-033369

GRÄS K EN 1:29

Sbkande

Sesiuc

2015-11-19

2015-11-15

Delegatron

2 0 1 5 - i i- lS

ÖftA$KQ BRTGGVÄG 6

Utförda!

®>r-an Persson

SteTt besked

Anmälts om tillbyggnad av fritidshus

Sd M 2015-001353

DALBY 2Ö

Pesrut

2015-03- OS

2015-11-18

Startbesköd

201 5-1 1-13

Oelegstion

U tfärd at

Tord jasääcri

2015-11-17

Delegation

Utfärdat

EJIrgitfca Ö-hriund

2015-1 1-15

ÖeSegatioo

utfö rd a t

johan Andersson

2015-11-16

Delegation

U tfärdat

lo ra s si arberg

9ysg]c-v fö r nybyggnad av 5 partitt? [ i $ Ig a) och 8
kom p i em erst by ggn ad er sam t anslutning (b:i k om m uns i t v a

Bon 2015-1103325

STÄRBSNÄS 2 2 :1

P-esiLjt

2015-11-11

ÖSTERS-3ÖVÄGEN 22

S ta rt be sked

2015-11-17

A-n-maSari om irsstaBation av eklsfead/ra-kkanal i fritidshus

Sci-1 2dl2-C'd2d57

FRÖ7U NA-HAMMARBY 2:27

Beslut

2012 - 12-20

2Q15-11-1S

St a rt besked

Bygglov fö r nybyggnad ?v industri byggnad

BaM 2015-003300

BERGSHAMRA ls 4 2 S

Beslut

201 5-1 1-05

2015-11-16

dtartdesk-sd

Annföfönorri B-nsäLitning till kem m uns It VA I Fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

Box S03

Estunavägen

1A

T eJtefon/F ax

W e b b a tfre s s /E - p o s t

0176-710 00

www.norrtaija.se

91 av 106
foliaga 2
UtakfiftSdatum
2 0 IS -01-12

Delegationslista
Besäut

from: 2.015-1 l - l Ö
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

Intressent

SrJM 201 5-P M 2 7B

K O LS V IK 6 :1 3

Sökande

2 0 1 5-1 1-05

VAGHSUWAVÄÖEN 157

Anmälan oso installation se1-.' eldstad

Typ/Slag
Beslut

Beslut
2 0 1 5-1 1-16

S ta rt besked

Datum

Instart&typ

2 0 1 5 -U -1 &

pTjleg&tlCTi

U tfärdat

Birgitta ÖtirtunS

2 01 5-1 1-18

Delegation

U tfärdat

Birgitta Ö drlunö

2 01 5-1 1-16

Delegation

U tfärdat

■Birgitta öbriurvd

201 5-1 1-16

Delegation

u tfä rd s t

B irgitta Ö hrkind

i kom p|sm entD y 5gna 1

{S ja jto g iO

BOM 2015-003106

5K E B O 1 ;2 5 S

Beslut

2 0 iS -iC -2 7

TALLUDDSVÄGEN S

Starttresked

20-15-11-16

Asirhäian om n-edm ontering -av b efin tlig aldstad sam t
Ifistöiiatiun av ny kam in och tärning s v rök ka o af i fritidshus

BoM 2015-003357

AE3AMSBERG 7:56

Beslut

2 0 l$ - U - 1 2

EKUDDEff 57

Startbssked

201 5-1 1-1$

Arimäian -om Installation av -eldstäd/rtskkartäl; fritidshus

BoH 2015-003344

FFtÖTUN A-B 3Ö R K N Ä 5 3 :1 3 9

Beslut

2 01 5-1 1-12

SKOGS HILLSVÄGSN 2

Start besked

2015-1 1-16

Anmälan cm öHbyggnad av fritidshus {ing läsning sv befintlig
veranda}

60M 2015-001662

T ftA ttK A N T A R E L L E N 2

Beslut

201 5-0 6-02

PAtLASVÄGEfs 1

Startbesked

2015-12-23

2015-12-28

Delegation

Utfärdat

Tord Jansson

Byggldv fö r nybyggnad av enbostedshus och g-aragä/förråd
sarftt installation av eldstad och anslutning tiil kam m unart

A ö re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

lw e i>bs e k e s s /E -p o s t

BtW SC3

Bsttinavägen 14

0176-710 00

w L.vw, norrte ii*5 , se

i'ttm
RGafr^fukiyUtM

92 av 106
biäaga 2
Utskrlftscfrtym
3016-01-12

Delegationslista
Sesfu!;

from: 2015-11-16
to m :

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

Intressent

Bo-M 2015-001 SOS

STÖRSTEN 5

Sökande

2015- 0S'-28

Typ/Siag

Btisluf

Datum

Bssiut

2015-12-23

2G15-12-23

■Delegation

u tfä rd a t

Tord Jansson

2015-1 2-21

D-elegaö-on

U tfärdat

Johan ifo r man

StäftbsSk-ed

Instsnstyp

Byggtov fö r ändrad användning av daq he r n /f r t Idsverk£sm h et
ti?J städfsnms

BoM 2014-CC1163

ÖSBYHOLM I* .iS 2

8 &SInt

2014-00-03

NÖTVIKS VÄcSSlM 25

Start besk ed

2015-1 2-21

Bygglov f tjr nybyggnad sv fritidshus, uthus och brygga sam t
Installation av eldstad.

BoH 2014-0025?$

GÖKEN S

Beslut

2014-11-12

ftÖSLAGSGATAN 20

Staitbesked

3 0 i 5 - i l ‘ 2S

2015-11-26

D-eJegatton

Utfärdat

Johan fo rm a n

Bygglov fö r sy byggnad av flerfa m iljsh us (22 tgb) pgn
carpgrt (9sQ sam t snsisjtning fili to rn m u n a it Va (Ändring av
feygg!9v^iev^at'2 G 13 -& 2-13 -od i-2013-S 4 -B S ^- ---------------------BSM 2015-001263

NYBYN 1 :1

Seslut

2013-00-02

ÖSTRA SYNINGcVÄGEN 6S

Stdftbsskecl

2G15-12-05

2015-12-D8

D^lggation

Utfärdat

Tord Jansson

Bygglov för ;ty byggnad av enbcistadstas

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b b a d ra s s /E - p o s t

Bto: SOS-

Estunavägen 14

0176-710 03

w w w .norrtalje.se

93 av 106
bilaga 2
U tekriftsdatum
2B1S-Q1-12

Delegationslista
B e s lu t

fro m : i O l E - l l - l f i
to m :

Z Q X 5 -1 2 -3 1

Ärande

Objekt

Intressent

SoM 203.S-OC32OO

EMMAU$ 79

5 ökersd$

Typ/Stag
B&Stot

Beslut

Datum

2015-12-08

2CJ.5-12-03

DelsgatloF:

U tfärdat

jc h a n ttorm pn

2215-10 -2 7

In stans t y p

SyggJov fö r nybyggnad av enbostadshus sam t anslutning i l l
kornm un alt VA

30 M 201-1-022700

S^gPPSMYRA BÅTSMANSTOftP 1

201 4- 11-24

2 01 5-1 1-25

PeEsgation

Utfärdat

Jo-han hiorTTtan

Byggiov och stran-dsfcydctsdispen-s fö r tillbyggnad av
f-itjdshus, nybyggnad av g a jts tu g e och nybyggnad ateljé
s&fnt-mslafiaÉien-av-eld&EÄäsp— — ....... — ------ -------- -------BoM 2015-00301/1

—

—

MORA 1:80

201 5- 10-08

2015-12-i l

DéEägätioR

U tfärdat

Jo-hart pins-niari

2015-12-11

DöEögäfion

U tfärdat

B irg its

2 0 1 5-1 1-24

Delegation

U tfärda"

Camstl-ä FarsUind

Byggto v fö r nybyggnad av yr, bostadshus tc h garage/cBrport

BcM 2Q17-0C3532

FROTÖ NA-NÖDSTA 1 2 i4

2015-12-03

Öhriuhd

Anmälan om to sta il atlet: av eldstad/rökkan-al

B q f' 2013-002321

AttE KÖ g ;3 3

2013-10-02
Anm äisn om installation /anslu tning till ko ram u natt VA S
fritidshus

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e J e fo n /fa x

W ebbadress/E-pest

£OK M &

■GstunavSgen 14

□ 175-710 00

www.norrtaJje.se

94 av 106
bilaga 2
Utskri*tsrilatum
2015-01-12

Delegationslista
B e s lu t

fro m : 2 0 1 5 -1 1 -1 6
to m : 2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ärende

Objekt

ÖPM 2015-003393

GOT7STA 2 :1 S 3

2D 15-11-13

KARQU^AVÄGEN 23

In tr e s s e n t

Typ/Slag

Beslut

Datum

In s ta n s ty p

Säksnde

Beslut

2D15-11-19

2015-11-19

Delegation

Startbesked

S lrsitta Cnirf-Jbci

Anmäfan om in5t&t:3ticri av sldstsd i snbostadshus

BOM 2Q15-0G3494

S ftÉ pO iU Z X i

■Beslut

2015-1 1-2?

STEN SÄTERSVÄGEN 16

Sta-rtbesked

2015-12-CB

201 5-1 2-06

Delegation

U tfärdat

Birgitta Öhriund

Anmälan om installation av eldstad i fiitiel$hvL5

SoM 2Q 15-0025$£

BERGSHAMRA 1 :3 3 0

Beslut

2015-0 9-14

S73CKVÄGÉN 3

5tattbesked

2015-12-07

201 5-1 2-07

Delegatipn

U tfärdat

Tore Ström berg

Anmäler: om tjUbyg-goad sv ■e.nböstädsfius s am t nybyggnad
av tarpore

BaM 20x5-002972

SOLÖ *338

Beslut

2015-10-07

2315-12-07

Startbasked

2015-12- 07

Detegäticn

Utfärdat

3oban Korm an

Bygglov fö r nybyggnad av m ast 54 m ete r ocb tre
tvAniRt-ädöt

B-OM 2015-0 C3289

V Ä Ö D Ö -TQ M T A

1 1 :2 4

Beslut

2015-11-05

2015-12-17

Sfcartbesked

2015-12-17

De laga tid n

U tfärdat

ootien Andersson

ByflyfOv fö r tillbyggnad av MtÉdsfltss

Adress

B esöksadress

T s ie fo n /F a x

W e b b a d ra s s /E -p o s t

Bok 305

EstUnävägea 14

0176-710 oa

www mor rtalje.se

95 av 106

bilaga 2
utskrifts cfaturo
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from; 2015-11-16
torrt; 2015-12-31

Ärende

Objekt

Bom 1015-003452

STOMMEM 3

2 0 1 5-1 1-24

KLIPPGATAN GB

Intressent
Sökands

Typ/SEag

Beslut

BealPt

2015-1 2-10

St 3rtb felkod

Datum

Instanstyp

2 01 5-1 2-10

Delegation

U tfärd at

Tord Jansson

2 01 $-1 2-16

Delegation

Anmälan: om instailatjfrn ev- sta itrapp hiss i en bostads hus

OoM 2015-203291

My SÄTTR A 9 :3

B££ä3ut

2013*11-25

VÄTÖVÄGEN 538

Startbesksd

2 01 5-1 2-18

U tfärd at

CamlEPa Fors lund

201 5-1 1-19

Delegation

u tfä rd a t

BinglEta O M u n d

2015-12-0B

Delegation

Utfärdat

Oirgittp Qbräund

Anmälan om användning av re d e r bsfintlig räkKans fö r
EAätaSiaticr: av vedspis

8oM 2015-003374

FURUS LIND 2 :1 6 0

Beslut

2 0 1 S -U -1 5

SitATÉ VÄGEN 7

Startbesked

201 5-1 1-19

Artmälen- cm installation av ei-bKad/rtipkaee] i fritidshus

BoM 2015-003572

BAOCBY 2 :3 5

Beslut

2015-12-CS

&ACK5YVÄG5N 112

Startbesksd

2015-1 2-00

Arenåia-n om nybygg-sad av ved-fred

&OM 201 5-0 025 07

H Å R N A tfC A 3;23,

S$gH;t

2015-0 S-27

DA LXÄS.SSVÄ G5 N 42

Startsesked

M 1 5 -U -1 &

2015-11*19

Delegation

utfärdat

Tord Jansson

Sygglöv fö r nybyggnad av e n te s ta d s tm i sarnt anslutning till
kom m yiiält-V A

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e £ e fo n /F a x

W e böa-d re ss / E-po-st

S i k 303

Estunsvägen 14

-0176-710 00

www.norFtaije.se

96 av 106
bilaga 2
■Utskrifts datum
2015-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2Q3.5-12-31

< 'T \ T - x
V ,„l

Ärende

Objekt

Intressent

Boto 2015-001053

filM 6 Ö -T O M T A 1 :4 6

Sckand?

2 0 1 5 -0 4 -IS

MIOSJÖVÄGEN S7

Typ/Slag

Beslut

Datum

instanstyp

Beslut

2015-1 1-13

2 0 1 5-1 1-15

Delegation

Startbesked

U tfärdat

3c3ian Herman

Bygglov för tillbyggnad s v e tt en bostads hus o d i instalistlöF;
av $<jstöd sam t anslutning t Ii i kcm m u n a it Va

BoM 2015-002452

RÅDM AN 3 Y 2 :3 3

Seslut

2015-0 3-24

BABHOLMSVÄGÉN 11

Startbesked

2015-12-15

201 5-1 2-16

Delegation

Utfärdat

lo r a s ^ a rb a rg

Anmälan om nybyggnad av kom p Ism entby a g r ad samt
insiäil^tic-n sv eldstad

Bot! 2015-003465

SE RG 5HA M R A i : $ 4

Seslut

2015-1 1-25

BYÄNGEIM 10

Startbesked

2 0 1 5 -1 1 -2 5

2 0 1 5 -1 1 -2 5

D e le g a t i o n

Utfärdat

B ifg jtta öhrtund

Anmälan om anslutning ti:i kem mun-a It v a i fritidsbils

BoM 2015-003571

EMMAUS 16

Beslut

2 0 1 5-1 2-04

SQi_PARKSVÄG6M 4

Startbesked

2 U 1 5 -1 2 -U

2015-12-11

Delegation

utfärdat

Birgitta Öhrlund

2Ö15-12-10

Delegation

U tfärd af

Göran Persson

Anmälan om installation s v eldstad i sa bostadshus

BoM 2015-003044

H IN D E R B A N A N 2

Saalut

2015-10-13

2015-1.2-10

Startbesked

Oyggiov fä r trU&yggnsd av affärsbyggnad (H u t P)

A d reä ä

Bes ök s a d re s s

T ä M t> n /R a X

W ä bi>a d r e s s /E - p o s t

ÖOX 30-3

Estunavägen 14

Ö17$-710 00

wwwmfjTrtatie-i-sa

Tp*-Srtlfc

97 av 106

bilags 2
Lftsfarftsdatum
2016-131-12

Delegationslista
Besäut

from: 2015-311-1S
tom: 2015-12-31

Ärende

Objekt

BaM 2315-00349-?

B1ÖRNÖ 1 :5 4

301S-L1-27

5OU0ARÖ HAVSVÄG 3-

Intressent

Typ/SMsg

Beslut

Sök and-a

Besäut

2015-1 3-03

Biartbesked

Datum

In s ta n s ty p

2015-12-03

Delegation

U tfärd at

B lh jn ta ö h rly n d

Anmälae orrs nybyggnad av kom ptem-s ntbyggnad

BoM 201 5-C032 7b-

AB AM S&E ftG 7 ;5 &

Beslut

2015-3 1-05

EKUDDEN 12

Startbasköd

2015-13-07

2315-12-07

Delegation

u tfä rd a t

Jdfian AHdars-san

Anmälan em ErtbyQunad a-v t a r pfcme nthy-ggnad

BoM 2D15-0Q1Q73

TORV ALL A 4 ; 13

SeSUit

2015-0 4-22

LÄMNAVÄGEäM 439

Startbesfced

2015-12-18

2015-12-1$

Delegation

U tfärdat

Tcr-d l-ansBon

2315-13-1$

Delegation

U tfärdat

B-lrijfSta Ohrlunö

3015-11-27

Delegation

U tfärd at

B irg itta ö h rlu fid

Bygglov fö r nybyggnad av itta ts -ta c ls fta o d i garage sam t
instaäiatäon a v eldstad

Bq M 2015-003612

BERGSKAM RA 1 :4 2 7

Beslut

2015-12-09

P0NNYSTH3ÉM 7

Startbesked

2015-12-18

Anmälan o r ansInioinHj t ill kom m u n a lt VA i fritSdälius

BoM 2019-003464

BERGS HAMRA 1 :4 6 $

Besäut

2015-11-25

GALQPP3ACKEN 19

Startbeaked

2015-11-27

Anmälan om anslatnfiio EIP kDmm-unalt VA i fritdshus

A d re s s
Bok 3-G8

Besöksadress
Estynavägen 14

T é ié fö n /F a x

W e ö b B d re s s /E -p o s t:

0175-710 CO

wsyw.narrtaija.sä

98 av 106
bilaga 2
UtskrlFtsdatum
2 0 1 & -K -1 2

Delegationslista
Beslut

from: 3015-11-16
tonn: 3015-12-31

Ärende

Pljjekfc

BoM 2Ö15-TO3387

VÄXLAREN 29

2 0 1 5-1 1-17

ROp^FJGATAM 10

Intressent
Sökande

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

Bsa-iut

2015-11-20

2015-11-20

Delegation

U tfärdat

Birgitta öbrlu.nd

2015-12-07

Delegation

U tfärdat

Anns Ksskitato

S ta rt besked

An/nöi^n om instalbac-ri sv eldstad/rökkaoal i radhus

BOM 2015-003375

NO R ftVED A l;% 9 2

Beslut

2915-11-16

BOMHERRESTIGEN 10

Startb-ssked

2015-12-07

Anm älan om nybyggnad av korn pligni=fitöygg riad
luppstäälaede av färdig m onter as hus p l plint grund)

BnM 2015-003449

EDEBY fi;3 9

Beslut

2 0 15 -1 1 -2 4

SRISSLEHAMNSVÄGeN 107

Startbeskgd

2015-12-17

Daiegation

2015-12-17

A-bhä KeSkltalo

Anmälan om ändring av brandskydd i $n bostad s-hus

BoK 201 5-0 035A l

HÄVERÖ-BERGBY 6 ; 1 4 3

2015-1 2-03

ÄNGSWÄGÉN J2

Beslut

2015-3.2-96

Sta rtbe sked

2015-12-OS

Delegation

U tfärdat

B irg itta Öhriund

2 ö 'i5 -1 2 -1 5

Delegation

U tfärd at

Birgitta O briund

Anmälan om nybyggnad ?'-r garage

5CM 2015-003516

FURU-SUND 2 :1 1 3

■Beslut

2015-1 2-10

ESTER. GRÖM BLADS VÄG 4

StärtbeSksd

2015-12-15

Antnäiåft cm kom m unsi VA-ansintning tiii en bostadshus o d i
uuätstugä

A d re s s
Box SOO

B e s ö k s a d re s s
Estunavbgen 14

T e le fo n /F a x

W e b b a d re s s /E -p o s t

0176-710 DO

s/mw, EsCir5alje.se

95 av 106

bilaga 2

UGkriftAdStum
2016-01-12

Delegationslista
Bäslift

from: 20315-13.-16
tom: 2015-12*31

Ärende
/

\
-7 ^

Objekt

Intressent

Typ/Stag

Beslut
2015-12-17

Sorf 2O1S-0Q25SQ

G RÄDDÖ 3 :1 5 4

Beslut

20I5-DS-G 4

ÖSTRA BYVÄGEN 42

Startbesked

Datum

Instanstyp

2Q 15-12-17

P -legation

Utfärdat

Tord lanK-Sbr

2015-11-27

Delégåti cn

U tfärdat

B irg itta 'J'm ur-6

201 5-1 1-24

De-e patron

U tfärd at

JortBS Hörberg

Byggtov fö r nybyedaad av fritidshus s a m t installation av
eldstad

Böl4 2015-003330

Ö S B Y H öLM 1 :1 6 2

Beslut

2015-11-11

NÖTVIKSVÄGSN 25

startbesked

201 5-1 1-27

Anmälan cm nybyggnad av isom pl e m e nt by g □ n ad

3oM 2015-003313

BERGS HAM R A 1 :3 6 6

Besiat

3 0 1 S -U -0 9

2 0 1 5-1 1-24

Startbesked

Anmälan om ansItiEn.En-g ti It kc-rnmueslt Va i fritidshus

BoM 2015-003245

HÖKEN 3

Beslut

2 C H 5 -U -0 2

KNÉJTBYVÄGESi l? &

Startbssked

2015-1 1-20

2015-11-20

Delegation

U tfärdat

Tord lan.sson

2015-12- 03

Delegation

u tfä rd a t

B irg itta ÖhrSund

Anmälan om installation av stultrappbiss I Flerböstadshus

SOM 2015-003202
201 5-1 0-28

B L tD Ö -B O D A 1:156

Beslut

2015-1 2-03

Starta asked

3 0 DA-S A N [3VI %5 VÄG 5 0

Å npisian Nybyggnad Koitvp-lamsntbyggna-cf

A d re ss

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b b a d re s s /E - p ö s t

$ox 5-öS

tsturiavägen 14

D176-710OG

ww w.n ö rtta l je.SÉ

100 av 106

=tu IJtoB[LEHliJ^rh

bsiaga 2
Lätskrifrsda tum
2016-31-12

Delegationslista
Beskit

from: 3015-11-16
tam-, 2015-12-31

Ärftnde
2315-0Q358B
201 5-1 1-17

Objekt
BERGSHAMRA 1 :4 2 5

Intressent
Söksada

PCMNY5TIGBN E

Typ/Slag
Besäut

Seslut
2015-1 1-23

Startts-esked

Datum

Instanstyp

2 01 5-1 1-23

Dsiegatlon

Utfärdat

Bingltta Ö hrlund

20 i 5-12-07

Delegation

U tfärd at

Jchän Andersson

Afwsälan om installation bv kom m u nalt VA i
k c d iplamsntbyggrsad (attefallshus} '

BoM 2015-001424

SV AN BERG A 6 :1 2

Beslut

2015-05-13

SlQHAGAVÄGEH 12

5ta:tbäsked

2Ö15-12-07

Bygglov fp r ■nybyggnad av enbostadskus och garag? 55 m t
installation av eldstad och anslutning till kom m unalt v a

BoM 2015-003316

MAROM 6 :9 9

Bssätlt

2 0 1 5 - li- lQ

T ALLH QLM S VÅ.G-51J 10

Siärtbesked

2015-12-29

2 0 15-12-29

Delegation

U tfärd at

Tors Ström berg

2 0 1 5-1 2-06

Delegation

Utfärdat

B irgitta Dhrlurtd

2 01 5-1 1-25

D a lsta tio n

Utfärdat

B irg itta Ö6riLmd

Anmälan em tiltf-yggnsd av fritidshus

2015-303515
201 5-1 1-30

K Ö L S V lif 2 :3 6

Bes lu t

DLIVMÄSVÄGEN 4S

St ärtds sked

2015-12-03

Atwngfan 5 m installation av eldstad i fritidshus

2C l 3-Q 03443
201 5-1 1-23

BERGS HAM R A 1 :2 0 2

Beskt

ÖSTARVINOSvÄGEH &

SlsrtDdSked

201S-11-25

Anmälan om anslutning tlil k om m u nalt VA i fritidshus

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

w e D 6 a d re s a /E - p 0 a t

Bok S D S

ns t un a vag$n %A

617 6-7 10 00

www.fi orrtaäja. sa

101 av 106
bilaga 2
iJtskriftsdetum

2Ö1S-D1-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
tom: 2015-12-31

Ä re n d e

Objekt

BdM 2G15~0tl309&

H Ä R S 9 :1 4

2015-1 0-16

K VALLSVÄGEN 21

Intressent
Sökande

Typ/Slag

Beslut

Datum

Instanstyp

Beslut

2015-12-15

201 5-1 2-15

Delegation

Utfärdat

A iw a Keskitalo

Startbesked

i
Ann\ai?n c-m tillbyggnad av fritidshus

BdM 2015-002513

O R TA LA 2 8 :1

Bes! ut

2015-0 0-20

2015-12-23

201 5-1 2-23

Delegation

S tg rtia s k e d

Turd Jansson

Bygglov fö r nybyggnad entdstadshus

BaM 2015-003190

F IN S TA 1:100

Beslut

2015-10-27

2015-12-03

Sta rtb asked

2015-12-03

De tegettors

Utfärdat

Tord Jansson

2015-12-10

Delegation

Utfärdat

Tord Jansson

Anmäler. cm ändring i brandskydd f ö r förskola (från

eievbostädsr till HVB-hsm)

Bom 2015-003490

AÖftAHAMSBY 2:20

2015-1 1-27

UBBY-LÅNGS30UÄGEN

Beslut;
10

2B15-12-10

S tartbesked

Anmälan: em instsä latson äv stolt rapp hiss i an bostads hus

3öM 2315-00=2167

SÖ DR A M A LM A 1 :9

Besiut

2015-0 7-14

2013-12-15

Startbesksd

2015-12-15

Déiegatiöfi

U tfärd at

Tord Jansson:

Bygglov jtär nybyggnad ev 9-nbosta<i£hsj£ s am t installation av
eldstad

A d re s s

B e sökse d re s s

T e le fo n /F a x

W ebUadress/E-post

3 ck 303

EstunavSgee 24

017 6-7 10 30

WWW. nörriäijB.se

102 av 106
bilaga 2
Ut skrifts datum
201 6-0 1-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11.-16
tom: 2015-12-31

/

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Slag

Beslut

D a tu m

tnstartstyp

BaM 2015-002002

HÄ 8EM C K A 3 :3 2

Sd kart de

3eslot

2Ö15-11-26

2015-11-26

Delegstigc-

Utfördas

Göran Parsson

\

Star tbessed

2015-0 7-02
Bygg I»v f£ r nybyggnad s v enbostadshus och garage sam t
instaJlacion g v gicistad

ÉoM 2C1.4-CQ1639

U PPU äN PA ö l l

Beslut

201 4- 05-05

2015-12-10

Startbeskeri

2015-12-10

Delegation

Utfärdat

Johan Anderssgn

5 tfä g dsky dds dispens och bygglov rör lovbyggnad av 4 s t,
radhus och grark-eringsr sam t rivnipg av oaf.
keW jJféFPefiSbyggnad........

................... .......... ........... ........... ........... -

BöM 2015-003036

FURU SUND 2 :1 0 9

Bes [ut

2 0 1 5 - 10-12

FSTER. GRÖNBIADS VÄG 12

Startbesked

2015-12-20

Delegation:

2315-12-29

la s c

la aggen

Bygglov fc r tillbyggn ad av fritidshus

B q M 2013-D0132&

RÄIJ M A N 5Ö -Ö STE »M A S 1 ;2 9

Beslut

2013-07-05

O S T ESN A5 B RYGG VÄS 3 G

Startbegkecf

2015-12-18

Delegstto-ir

20 1 5 -1 2 -IS

Trjrtf läPSSCr;

Bygglov fg r n y byggnad av fritidshus och in stailatisn av
aidstad sam t jiv g in g av b e fin tlig t fritidshus

BoM 2015-002430

AR HÖ LM A lé : 3

2015-03-26

AR.H0LMA SÖDRA BYVÄG 33

2015-12-1.1
Stertbesked

201 3 -1 2 -l i

Detegation

Utfsndgt

Göran Perssön

gyggiov fä t nybyggnad av fritidshus och t v !
kg mo I« m entbyggnader s am t inssallaeiert sv eldstad.

A d re s s

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

sox aos

Ssituna vägan 14

0176-710 00

W e b b a d r e s s /E - p o s t
www. r,a n ta lje.se

103 av 106

bilaga 2
■Utskrifts datum
2 (5 1 6 - 0 1 - 1 2

Delegationslista
B e s lu t

fro m : 2 0 1 5 -1 1 -1 6

tom : 2015-12-31
Ärende

Objekt

In tre s s e n t

BoM 2 0 1 5 - 0 0 3 6 1 0

N A ffN IH G E I r S S

Sökartde

2316" 1 2 -i a

JMÄMP1in g e VIK 51

Typ/Slag

Beslut

Datum

In s ta n s ty p

Beslut

201 5-1 2-22

2 0 1 5 -2 2 -2 2

Delegation

U tfärdat

Ca mkt!a Försl und

2 0 1 5 -1 1 -2 0

Delegation

U tfärdat

B irg itta Öb.rLond

2.015-11-26

Delegation

U tfärd at

B irg itta Ö brlund

St a rt besked

Anmälan om installation öv eidstäd i kompierTssntbyggnsd

Bom 2015-003356

rt& T Ö 2 :1 8 5

Beslut

2 0 1 5-1 1-15

UDDEKÖGSVÄGE^i 25

StaribeskerE

2015-11-20

Anmälan OR: nybyggnad av kam Dfcm erctby-gg n ad

BöM 2 0 1 5 - 0 0 3 4 5 1

BERGS HAMRA 2 :0 2

Bs s I lte

2 0 1 5 -1 1 -2 4

B V A ^ G tti 1 $

$tärtbssk.ed

2 0 1 3 -1 1 -2 5

Anmälan- om kom m unal VA-ansiutning tfä| en bostadshus

BuE-i 2015-303334

B3ÖRNÖ 5:40

B e s lu t

2015-11-10

B3ÖRMÖSUND SÖDRA 3L

5tart'oesked

BoM 20I5-GO2B9S

IS S 3 0 3 i3 B

&esldt

2015-10-01

SÖDERSKOGEN 40

Startbesked

2 0 1 5 -U -2 4

2 0 1 5 -1 1 -2 4

Deiegatton

U tfärd st

B irg itta Öbrlund

2015-12-22

D e lr ä tte n

Utfärdat

Sera H-elmetssws

frnrnäEan f-S-r tik byggnad av fritid s b y s

2015-12-22

Anmälan om nybyggnad a v ko-mpism snöjyggnad

A d re ss
B C1K BOB

B e sök s a d re s s

T e le fo n /F ^ x

W e ö b a d re s s /E -p ö s t

Estuaavägen 14

0176-210 -00

w w w .n o n te lje .se

104 av 106
bilaga 2
utskriftsdatum
2016-01-12

Delegationslista
Beslut

from: 2015-11-16
torrt; 2015-12-31

Ä ren d e

O b je k t

Intressent

SvM 2G15-0Q32B2

S L Y X N Ä 3 3 :1 0 0

Sökande

2G 15-U -Q 5

T y p /S la g

B esäut

D a tu m

I n s ta n s ty p

Bss&at

2015-11-30

2015-11-30

Delegation

S trao-QSiky ödsd ispe os

Sara Jdelmersson

St ra edskydd s-dispens fa r anläggande av Sågspänningskaöes

EöM 2015-032756

SAUNÖ 4 :6 7

Besfut

201 5-1 2-15

oedigntien

2015-03-17

STOSfiOLMBU 7

Strandskyddsdispens

Beviljas

Sara Heim ersson

2015-1 2-21

D&legätion

2015-12-16

Strar^skyddsdtéfieoÉ fö r nybyggnad s v fi;(de;$nus

BöM 2015-002100

FO-GOD 1 0 s t

geslut

2015- G7-14

HÖNSSKÄRSVÄGEH 7

Strandskyddsdispens

2015-12-21

Beviljas

H ^m erason

Adma lan - strån dsky dds dippsns fö r nybyggnad av
kort: ple m e es by g gna d

B ljM 2015-002559

Y X L Ö 3 ä lS

Baslut

2015-5 9-02

rXLÖ PRÄSTGÅRDSVÄG 5

Strand skyddsd is pen £

»a vilja a

ö ssiut

2015-11-1&

Delegation

devjijas

Sara Heiroerssorr

2 0 1 5-1 1-24

2015-1 1-24

Delegatton
Sara HdmeresDe

Strandskydrisdispens fö r nybyggnad av brygga

BeM 2015-003294

EDBBY 5:27

2015-11-06

2 Q Io " lä “ i 9

Strpndskyddsdtspsns

$ tran dsky d d i öispe ns fö r anläggning av m inirenirigsvark och

ledningsdragning

Adres$
Box Ö0S

Besöksadress.
EitunavS-gen 14

T e le fo n /F a x
0176-710 00

W e b b a d re s s /E - p e s t
wvvrw.ncrrbalje.pe

TéIKjIJ tS
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bilaga 2
Utskslftedatuni
2016,-01-12

Delegationslista
Beslut

from; 2015 -11-16
torrs;

2 0 1 5 -1 2 -3 1

Ä re n d e

O b je k t

In tre s s e n t

Bo 14 2 0 lS -5 C l3 i7 1

f & Ö IW A -V Ä S B Y 3:6

Sökande

2 0 1 5-1 0-24

BQDft STRANDVÄG 3 l t

T y p / $3 a g

Beslut

S e s !u t

D a tu m

Ir ts ta ih S ty p

2015-1 2-10

2015-12-10

Dglegatlcn

Strån dsky ddsdispens

Bevillas

Sara Heimerssom

Bgsiut

Slrandskyddsdispera fa r en bostadshus och garage

3oM 2015-003114

RÖRVIK 3i3

2 fllS -tG -1 9

2 0 1 5 -U -2 6

PeJegation

Strandsky ddafispe ns

Böviijäs

Sara tielm-ersso-R

Sesidt

2015-11-26

Strandskyddsdispans fö r utbyta gy b s fin tlig brygga

BoM 2Q I5-0G2545

HARG 6:5

20l5-Ö ?-08

2015-11-13

Delegation

Stra n dskyddsd ispe res

Beviljas

Sara Helmerason

Seslut

2015-12-10

Delegation

2015-11-18

St ra nds-kycW sdispens fö r nedläggning av sjä /raarkkabsi

BaM 2{hU~tJ0l&39

UPPE.UKÖA 6 :T

2 0 1 4 - DB-05

2 01 5-1 2-10

Ti listan d u t s t ak ning

Martin Karlsson

Stran dskydds dispens ocä by-ggiov fö r nybyggnad av 4 st,
radhus och padteFing-ar sam t rivning av ber,
te m p is w = fl& v g tR ä d ----- -------- -----

—— --------

—

6t»M 2015-001932

G RÄDDÖ 3 :1 2 S

Beslut

201 5- 06-27

RQSHÖJDEK IS

'Tillstånd uts ra k rin g

2015-12-15

Delegation

201 5-1 2-15

M artin Karlsson

Eygglöv fö r nybyggnad s v fritidshus ocb irtstaltatlon av
eädstädar sam t anslutning ffll k em fm in alt VA

Adress

Besöksadress

Telefon /fa x

W eb&adress/E-post

Bes; Bo 3

Estunavögen 14

Q176-710 00

www.ROfrtaIje.se

106 av 106
biiaga 2
utskrlEtsöatum
2010*01*13

Delegationslista
Seslut

from: 2 0 1 5 -1 H 6
tom: 2015-12*31

Ärende

Objekt

Intressent

Typ/Stag

Beslut

Datum

r q d l ö g a i -.b s

Sökande

BesäiJt

2015-12*04

201 5-1 2-04

Instanstyp
HeSegaJäon

2015-05-29

Sarä Helmersson

Förhandsbesked - stranriskvcidsdispavs får Nybyggnad av
fritidshus
5 /^ V r.

Adress

B e s ö k s a d re s s

T e le fo n /F a x

W e b b a d re s s / £ - pos t

Bax SGS

tstonsvsgen 14

OJ.70-710 OQ

w w w .nontalje.se

1 av 29
bitaga 3

NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116

20151231

Bygg- och miljökontoret

An aiysprot okoll
Oxhalsö 2:102

2014-001992 Beslut

Objekt: Oxhalsö Norra Tomtsaiiifällighet

Avskrivs

20151125

Analysprotokoll - otjänligt dricksvatten
Riala-Ekeby 2:32

2015-003319 Beslut

Objekt: Familjedaghem Britt-Marie Karlsson

Avskrivs

20151218

Analysprotokoll - otjänligt dricksvatten (KS 15-1353)
Närtuna Prästgård 1:7

2015-003169 Beslut

Objekt: Närtuna Förskola

Avskrivs

20151201

Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål
Ö stham ra 1:1.5

2015-003381 Beslut

Objekt: Östhamra 1:15

Föreläggande

20151228

Anmälan om cistern
Rånäs 4:22

2015-003159 Beslut

Objekt: Seilitz Jan-Erik

Avskrivs

20151210

Anmälan om efter behandling av förorenat område
Brän näset 6

2015-002468 Beslut

Objekt: Brännäset 6

Föreläggande

Brännäset 6

2015-002468 Beslut

Objekt: Brännäset 6

Föreläggande

Brännäset 8

2015-002468 Beslut

Objekt: Brännäset 8

Föreläggande

Brännäset 8

2015-002468 Beslut

Objekt: Brännäset 8

Föreläggande

Brännäset 9

2015-002468 Beslut

Objekt: Brännäset 9

Föreläggande

20151207

20151208

20151207

20151208

20151207

2 av 29
bilaga 3

x

NORRTÄLJE
KOMMUN

D elegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- o ch m iljö k o n to ret

Bräimäset 9

2015-002468 Beslut

Objekt: Bräimäset 9

Föreläggande

Tälje 2:4

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje2:4

Föreläggande

Tälje 2:4

2015-002468 Beslut

Objekt; Tälje 2:4

Föreläggande

Tälje 3:1

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje 3:1

Föreläggande

Tälje 3:1

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje 3:1

Föreläggande

Tälje 3:14

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje 3:14

Föreläggande

Tälje 3:14

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje 3:14

Föreläggande

Tälje 3:216

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje 3:216

Föreläggande

Tälje 3:216

2015-002468 Beslut

Objekt: Tälje 3:216

Föreläggande

Tälje 5:1

2015-002468 Beslut

Objekt: Norrtälje Hamn - ny stadsdel

Föreläggande

Tälje 5:1

2015-002468 Beslut

Objekt: Norrtälje Hamn - ny stadsdel

Föreläggande

20151208

20151207

20151208

20151207

20151208

20151207

20151208

20151207

20151208

20151207

20151208

Anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall
Alsvik 3:185

2015-003218 Beslut

Objekt: Alsvik 3:185

Delegationsbeslut

Blidö-Boda 1:251

2015-003232 Beslut

Objekt; Blidö-Boda 1:251

Delegationsbeslut

FrÖtuna-Bj ör knäs 2:89

2015-003361 Beslut

Objekt: Frötuna-Björknäs 2:89

Delegationsbeslut

Högmarsö 2:78

2015-002799 Beslut

Objekt: Högmarsö 2:78

Delegationsbeslut

20151223

20151130

20151216

20151127

3 av 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Kolsvik 5:60

2015-003162 Beslut

Objekt: Kolsvik 5:60

Delegationsbeslut

Mora 1:10

2015-003211 Beslut

Objekt: Mora 1:10

Delegationsbeslut

Norrbyie 5:62

2015-003349 Beslut

Objekt: Norrbyie 5:62

Delegationsbeslut

Norrsund 1:7

2015-003423 Beslut

Objekt: Norrsund 1:7

Delegationsbeslut

Norrsund 4:1

2015-003424 Beslut

Objekt: Norrsund 4:1

Delegationsbeslut

Ortak 3:50

2015-003370 Beslut

Objekt: Orta!a3:50

Delegationsbeslut

Rådmanby 27:5

2015-002977 Beslut

Objekt: Rådmanby 27:5

Delegationsbeslut

Rödlöga 1:83

2015-003271 Beslut

Objekt: Rödlöga 1:83

Delegationsbeslut

Rö-Mälby 1:22

2015-003246 Beslut

Objekt: R.ö-Mälby 1:22

Delegationsbeslut

20151123

20151123

20151214

20151223

20151223

20151221

20151217

20151209

20151209

Anmälan om förorenad mark
Mora 2:49

2013-002013 Beslut

Objekt: Bergshamramacken, Preem

Föreläggande

Vaktmästaren 4

2015-000347 Beslut

Objekt: Vaktmästaren 4

Föreläggande

20151222

20151217

Anmälan om installation av värmepump
Edeby 5:24

2015-003174 Beslut

Objekt: Edeby 5:24

Delegationsbeslut

Gottsta 2:94

2015-003390 Beslut

Objekt: Gottsta 2:94

Delegationsbeslut

Körsbäret 2

2015-003197 Beslut

Objekt: Körsbäret 2

Delegationsbeslut

20151123

20151221

20151123

4 av 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
B ygg- och m iljö k o n to ret

Liesta 3:27

2015-003090 Beslut

Objekt: Liesta 3:27 (fd Del Av 3:20)

Delegationsbeslut

Riala-Eneby 1:26

2015-003188 Beslut

Objekt: Riala-Eneby 1:26

Delegationsbeslut

Rånäs 9:1

2015-003154 Beslut

Objekt: Rånäs 9:1

Delegationsbeslut

Skärsta 1:192

2015-003187 Beslut

Objekt: Skärsta 1:192

Delegationsbeslut

Spiilersboda 1:96

2015-003054 Beslut

Objekt: Spiilersboda 1:96

Delegationsbeslut

Verkstaden 20

2015-002958 Beslut

Objekt: Verkstaden 20

Avskrivs

20151119

20151209

20151117

20151123

20151203

20151210

Anmälan om krossanläggning
Brännäset 8

2015-002019 Beslut

Objekt: Brännäset 8

Föreläggande

Brännäset 8

2015-002019 Beslut

Objekt: Brännäset 8

Föreläggande

Pråmen 1

2015-002019 Beslut

Objekt: Pråmen 1

Föreläggande

Pråmen 1

2015-002019 Beslut

Objekt: Pråmen 1

Föreläggande

Tälje 5:1

2015-002019 Beslut

Objekt: Norrtälje Hamn - ny stadsdel

Föreläggande

Tälje 5:1

2015-002019 Beslut

Objekt: Norrtälje Hamn - ny stadsdel

Föreläggande

20151126

20151214

20151126

20151214

20151126

20151214

Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Sundsta 4:130

2014-001725 Beslut

Objekt: Sundsta Säteri

Föreläggande

20151127

5 a v 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Anmälan om misstänkt matförgiftning
Norrland 16

2015-003369 Beslut

Objekt: La farcita

Avskrivs

20151214

Anmälan om muddring
Rådmansö 1:82

2015-003046 Beslut

Objekt: Rådmansö 1:82

Föreläggande

Rädmansö 1:87

2015-003046 Beslut

Objekt: Rådmansö 1:87

Föreläggande

20151126

20151126

Anmälan om ändring av befintlig enskild avloppsanläggning
Arholma 1:120

2015-002225 Beslut

Objekt: Arholma 1:120

Delegationsbeslut

Gräsken 1:97

2015-001521 Beslut

Objekt: Gräsken 1:97

Avskrivs

Gräsken 1:98

2015-001695 Beslut

Objekt: Gräsken 1:98

Avskrivs

Håknäs 2:36

2015-002851 Beslut

Objekt: Håknäs 2:36

Delegationsbeslut

Hårnacka 9:1

2015-002549 Beslut

Objekt: Hårnacka 9:1

Delegationsbeslut

Häverö-Ytter by 4:8

2015-002970 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby4:8

Delegationsbeslut

Högmarsö 2:67

2015-002463 Beslut

Objekt: Högmarsö 2:67

Delegationsbeslut

Rådmansö-Östernäs 3:35

2015-003220 Beslut

Objekt: Rådmansö-Östernäs 3:35

Delegationsbeslut

Svartnö 3:12

2015-002020 Beslut

Objekt: Svartnö 3:12

Avskrivs

Utsund 2:62

2015-003157 Beslut

Objekt: Utsund 2:62

Delegationsbeslut

.J |i T

20151208

20151116

20151116

20151117

20151123

20151123

20151124

20151124

20151221

20151117

6 av 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116- 20151231
Bygg- och miljökontoret

Ansökan om dispens från slamtömning
Mora 1:10

2015-003095 Beslut

Objekt: Mora 1:10

Delegationsbeslut

20151123

Ansökan om enskild avloppsanltill WC-sIuten tank och BDT
BIidö~Boda 1:229

2015-002848 Beslut

Objekt: Blidö-Boda 1:229

Delegationsbeslut

Edsbro-Sättra 5:28

2015-003004 Beslut

Objekt: Edsbro-Sättra 5:28

Delegationsbeslut

Fjäll 2:265

2015-002991 Beslut

Objekt: Fjäll 2:265

Delegationsbeslut

Fjäll 5:27

2015-003359 Beslut

Objekt: Fjäll 5:27

Delegationsbeslut

Frötuna-Björknäs 2:78

2015-002889 Beslut

Objekt: Frötuna-Björknäs 2:78

Delegationsbeslut

Frötuna-Björknäs 4:60

2015-002393 Beslut

Objekt: Frötuna-Björknäs 4:60

Delegationsbeslut

Harka 4:111

2015-003191 Beslut

Objekt: Harka 4:111

Delegationsbeslut

Högmarsö 2:146

2015-002412 Beslut

Objekt: Högmarsö 2:146

Delegationsbeslut

Koholma 1:52

2015-002954 Beslut

Objekt: Koholma 1:52

Delegationsbeslut

Lohärads-Råby 2:13

2015-003190 Beslut

Objekt: Lohärads-Råby 2:13

Delegationsbeslut

Lågarö 1:37

2015-002986 Beslut

Objekt: Lågarö 1:37 (fd Del Av 1:9)

Delegationsbeslut

Marum 6:140

2015-002498 Beslut

Objekt: Marum 6:140

Delegationsbeslut

OxhalsÖ 2:97

2015-003012 Beslut

Objekt: OxhalsÖ 2:97

Delegationsbeslut

20151119

20151204

20151204

20151222

20151125

20151118

20151120

20151125

20151125

20151211

20151210

20151124

20151124
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Råd m ans Ö-GUIbe rga 2:43

2015-003267 Beslut

Objekt: Rådmansö-Gillberga 2:43

Delegationsbeslut

Rörvik 3:14

2015-002961 Beslut

Objekt: Rörvik 3:14

Delegationsbeslut

Rörvik 4:108

2015-002706 Beslut

Objekt: Rörvik 4:108

Delegationsbeslut

Rörvik 4:41

2015-002968 Beslut

Objekt: Rörvik 4:41

Delegationsbeslut

Singö-Boda 1:85

2015-003076 Beslut

Objekt: Singö-Boda 1:85

Delegationsbeslut

Skebo 1:239

2015-003114 Beslut WCsl + BDT

Objekt: Skebo 1:239

Delegationsbeslut

Sundsta 4:10

2015-003240 Beslut

Objekt: Sundsta4:10

Delegationsbeslut

Svartnö3:12

2015-002988 Beslut

Objekt: Svartnö3:12

Delegationsbeslut

Svensboda 1:51

2015-003142 Beslut

Objekt: Svensboda 1:51

Delegationsbeslut

Söderbyle 2:73

2015-002797 Beslut

Objekt: Söderbyle 2:73

Delegationsbeslut

Södra Sund 2:18

2015-002266 Beslut

Objekt: Södra Sund 2:18

Delegationsbeslut

Täby 11:2

2015-002783 Beslut

Objekt: Täby 11:2

Delegationsbeslut

Vä dd Ö-Ha mm arby 5:63

2015-002544 Beslut

Objekt: Väddö-Hammarby 5:63

Delegationsbeslut

Vämlinge 6:110

2015-002987 Beslut

Objekt: Vämlinge 6:110

Delegationsbeslut

Åkerö 5:55

2015-002853 Beslut

Objekt: Åkerö 5:55

Delegationsbeslut

20151216

20151202

20151118

20151210

20151130

20151208

20151217

20151217

20151210

20151119

20151126

20151116

20151118

20151216

20151118

bjfaga 3

NORRTÄLJE
KOMMUN

D elegationslista 20151116 - 20151231
B y g g - och m iljö k o n to ret

Ansökan om enskild avloppsanläggning >25 pe <200 pe
Närtuna Prästgård 1:7

2015-002982 Beslut

Objekt: Närtuna Prästgård 1:7

Avskrivs

20151202

Ansökan om enskild avloppsanläggning för RDT
Bergsvik 3:33

2015-003332 Beslut

Objekt: Bergsvik 3:33

Delegationsbes lut

Byvik 1:30

2015-002532 Beslut

Objekt: Dy vik 1:30

Delegationsbeslut

Edeby 21:42

2015-002730 Beslut

Objekt: Edeby 21:42

Delegationsbeslut

Frötima-Björknäs 2:89

2015-003360 Beslut

Objekt: Frötuna-Björknäs 2:89

Delegationsbeslut

Frötuna-Björknäs 4:27

2015-003163 Beslut

Objekt: Frötuna-Björknäs 4:27

Delegationsbeslut

Högmarsö 2:72

2015-002816 Beslut

Objekt: Högmarsö 2:72

Delegationsbeslut

Högmarsö 2:78

2015-002596 Beslut

Objekt: Högmarsö 2:78

Delegationsbeslut

Norra Sund 5:2

2015-002732 Beslut

Objekt: Norra Sund 5:2

Delegationsbeslut

Senneby 17:11

2015-003104 Beslut

Objekt: Senneby 17:11

Delegationsbeslut

Smara 2:110

2015-002879 Beslut

Objekt: Smara 2:110

Delegationsbeslut

Södra Råda 3:49

2015-002038 Beslut

Objekt: Södra Råda 3:49

Delegationsbeslut

Underskog 1:92

2015-002550 Beslut

Objekt: Underskog 1:92

Delegationsbeslut

Utanå 1:32

2015-002905 Beslut

Objekt: Utanå 1:32

Delegationsbeslut

20151221

20151124

20151117

20151216

20151126

20151126

20151126

20151123

20151222

20151223

20151203

20151211

20151202
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Väddö-Veda 4:1

2015-002820 Beslut

Objekt: Väddö-Veda 4:3

Delegationsbeslut

20151222

Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe
Adamsberg 7:70

2015-002831 Beslut

Objekt: Adamsberg 7:70

Delegationsbeslut

Arholma 1:71

2015-002258 Beslut

Objekt: Arholma 1:71

Delegationsbeslut

Bergsvik 2:25

2015-003082 Beslut

Objekt: Bergsvik 2:25

Delegationsbeslut

Blidö 1:423

2015-001644 Beslut

Objekt: Blidö 1:423

Delegationsbeslut

Blidö 1:744

2014-000728 Beslut

Objekt: BLIDÖ 1:744

Delegationsbeslut

Blidö 1:760

2015-003192 Beslut

Objekt: Blidö 1:760

Delegationsbeslut

Edsbro-Sättra 1:71

2015-002870 Beslut

Objekt: Edsbro-Sättra 1:71

Delegationsbeslut

Estuna Prästgård 1:22

2015-000805 Beslut

Objekt: Estuna prästgård 1:22

Delegationsbeslut

Estuna Prästgård 1:22

2014-002077 Beslut

Objekt: Estuna prästgård 1:22

Delegationsbeslut

Estuna Prästgård 1:24

2014-002077 Beslut

Objekt: Förskolan Småfolket

Delegationsbeslut

Estuna Prästgård 1:24

2015-000805 Beslut

Objekt: Förskolan Småfolket

Delegationsbeslut

Fasterna-Ösby 3:9

2015-003227 Beslut

Objekt: Fasterna-Ösby 3:9

Delegationsbeslut

Gribby 2:10

2015-003195 Beslut

Objekt: Gribby 2:10

Delegationsbeslut

Gribby 2:19

2015-003196 Beslut

Objekt: Gribby 2:19

Delegationsbeslut

41.

20151116

20151126

20151216

20151126

20151214

20151216

20151221

20151125

20151125

20151125

20151125

20151203

20151130

20151130

10 av 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

D elegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Gåsvik 1:5

2015-003198 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:5

Delegationsbeslut

Husby 1:25

2015-002857 Beslut

Objekt: Husby 1:25

Delegationsbeslut

Husby 1:28

2015-003228 Beslut

Objekt: Husby 1:28

Delegationsbeslut

Häverö-Ytterby 2:166

2015-003045 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:166

Delegationsbeslut

Häverö-Ytterby 3:15

2015-003081 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 3:15

Delegationsbeslut

Inåi 2:18

2015-003070 Beslut

Objekt: Inål 2:18

Delegationsbeslut

Issjö 3:103

2015-003075 Beslut

Objekt: Issjö 3:103

Delegationsbeslut

Kusboda 1:23

2015-003238 Beslut

Objekt: Kusboda 1:23

Delegationsbeslut

Län na-Har kr ankbod a 1:21

2015-002955 Beslut

Objekt: Länna-Harkrankboda 1:21

Delegationsbeslut

Malsta-Bergby 2:12

2015-002875 Beslut

Objekt: Malsta-Bergby 2:3 2

Delegationsbeslut

Norrvreta 2:24

2015-001821 Beslut

Objekt: Norrvreta 2:24

Avskrivs

Norrvreta 2:36

2015-002265 Beslut

Objekt: Norrvreta 2:36

Delegationsbeslut

Nysättra 11:6

2015-002478 Beslut

Objekt: Nysättra 11:6

Delegationsbeslut

Ortala 28:1

2015-003010 Beslut

Objekt: Ortala 28:1

Delegationsbeslut

Riala-Ekeby 1:19

2015-001951 Beslut

Objekt: Riala-Ekeby 1:19

Delegationsbeslut

Riala-Sattra 8:2

2015-002995 Beslut

Objekt: Riala-Sättra 8:2

Delegationsbeslut

20151204

20151117

20151207

20151207

20151208

20151211

20151119

20151208

20151125

20151130

20151210

20151217

20151124

20151210

20151117

20151118

11 av 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Riddersholm 1:9

2014-001367 Beslut

Objekt: Riddersholm 1:9

Delegationsbeslut

Ränka 2:20

2015-002934 Beslut

Objekt: Ränka 2:20

Delegationsbeslut

Singö-Söderby 2:3.1

2015-003208 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 2:31

Delegationsbeslut

SvartnÖ 5:6

2015-002818 Beslut

Objekt: SvartnÖ 5:6

Delegationsbeslut

SvartnÖ 5:8

2015-002818 Beslut

Objekt: SvartnÖ 5:8

Delegationsbeslut

Söderbykarls-Nyby 1:49

2015-002723 Beslut

Objekt: Söderbykarls-Nyby 1:49

Delegationsbeslut

Södermarjum 16:1

2015-002782 Beslut

Objekt: Södermarjum 16:1

Delegationsbeslut

Tjockö 2:35

2015-002740 Beslut

Objekt: Tjockö 2:35

Delegationsbeslut

Tjockö 2:46

2015-003089 Beslut

Objekt: Tjockö 2:46

Delegationsbeslut

Un unge-Alby 1:20

2015-003061 Beslut

Objekt: Ununge-Alby 1:20

Delegationsbeslut

Yettershaga 3:31

2015-002815 Beslut

Objekt: Yettershaga 3:31

Delegationsbeslut

Vettershaga 3:54

2015-002979 Beslut

Objekt: Vettershaga 3:54

Delegationsbeslut

Väddö-Backa 2:7

2015-002273 Beslut

Objekt: Väddö-Backa 2:7

Delegationsbeslut

Västra Rickeby 3:26

2015-002852 Beslut

Objekt: Västra Rickeby 3:26

Delegationsbeslut

Övra Söderby 1:12

2015-003102 Beslut

Objekt: övra Söderby 1:12

Delegationsbeslut

20151117

20151203

20151214

20351202

20151202

20351125

20151117

20151207

20151211

20151209

20151127

20151222

20151117

20151207

20151130

12 av 29
bilaga 3

NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Ansökan om enskild avloppsanläggning med WC <25pe, del av
Vettershaga 3:9

2014-001123 Beslut

Objekt: Vettershaga 3:9

Delegationsbeslut

20151130

Ansökan om hållande av djur
Frihamra 1:6

2015-002963 Beslut

Objekt: Frihamra 1:6

Delegationsbeslut

20151214

Ansökan om strand skydd sdispens för muddring
Rådniansö 1:82

2015-003047 Beslut

Objekt; Rådmansö 1:82

Avskrivs

Rådniansö 1:87

2015-003047 Beslut

Objekt: Rådmansö 1:87

Avskrivs

20151126

20151126

Ansökan om tillståndspliktigt transport av avfall
2015-003265 Yttrande
Yttrande

Objekt: Lillekens Åkeri AB

20151209

Ansökan om WC ansluten till sluten tank
Fjäll 2:241

2015-003222 Beslut

Objekt: Fjäll 2:241

Delegationsbeslut

Frötu na-B jörkn äs 4:103

2010-001707 Beslut

Objekt: Frötuna-Björknäs 4:103

Delegationsbeslut

Gärdsnäs 2:30

2015-002969 Beslut

Objekt: Gärdsnäs 2:30

Delegationsbeslut

Harg 6:69

2015-003186 Beslut

Objekt: Harg 6:69

Delegationsbeslut

Herräng 1:193

2015-003217 Beslut

Objekt; Herräng 1:193

Delegationsbeslut

Håknäs 1:110

2015-003248 Beslut

Objekt: Håknäs 1:110

Delegationsbeslut
Si

JV

20151209

20151127

20151211

20151204

20151210

20151222

13 av 29
bilaga 3

NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 2015 i 231
B y g g - och m iljö k o n to ret

Norra Sund 8:1

2015-003392 Beslut

Objekt: Norra Sund 8:1

Delegationsbeslut

Norrbyle 5:40

2015-002829 Beslut

Objekt: Norrbyle 5:40

Delegationsbeslut

Norrveda 1:72

2015-003185 Beslut

Objekt: Norrveda 1:72

Delegationsbeslut

Singö-Tranvik 3:61

2015-002992 Beslut

Objekt: Singö-Tranvik 3:61

Delegationsbeslut

Spersboda 1:82

2015-000762 Beslut

Objekt: Spersboda 1:82

Delegationsbeslut

Utveda 1:13

2015-002937 Beslut

Objekt: Utveda 1:13

Delegationsbeslut

Väddö-Tomta 7:21

2015-003322 Beslut

Objekt: Väddö-Tomta 7:21

Delegationsbeslut

Åkerö 5:80

2015-003064 Beslut

Objekt: Åkerö 5:80

Delegationsbeslut

20151222

20151123

20151210

20151127

20151123

20151117

20151229

20151216

Diarienummer
Härs by 2:48

2015-002926 Beslut

Objekt: Härsby 2:48

Delegationsbeslut

20151221

E gen kontr ollp r ogr am
Adamsberg 1:1

2015-002951 Beslut

Objekt: Adamsbergs Gård Dricksvattenanläggning

Delegationsbeslut

Oxhalsö 2:102

2006-001680 Beslut

Objekt: Oxhalsö Norra Tomtsamfällighet

Delegationsbeslut

20151218

20151207

Extra offentlig kontroll
Edebo-Sättra 3:8

2015-003395 Beslut

Objekt: Autoservice I Hallstavik AB (GULF)

Delegationsbeslut

Harg 8:45

2015-003193 Beslut

Objekt: Karlsängens Va- Förening

Avskrivs

*

20151217

20151123

14 av 29
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Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Linet 1

2015-003230 Beslut

Objekt: Vårdbo - Svensk Äldrevård AB

Delegationsbeslut

Skebo 1:146

2015-003374 Beslut

Objekt: Schebo Bageri och Skafferi

Delegationsbeslut

20151124

20151.215

Klagomål
2015-003052 Beslut
Objekt:

Avvisas

20151118

2015-002925 Beslut
Objekt: Kanalvägen

Avskrivs

Björkö 6:1

2015-000832 Beslut

Objekt: Björkö 6:1

Förbud

Darsgärde 2:12

2015-002128 Beslut

Objekt: Darsgärde 2:12

Delegationsbes 1ut

Darsgärde 3:2

2014-001048 Beslut

Objekt: Darsgärde 3:2

Föreläggande

Gräddö 4:15

2013-001948 Beslut

Objekt: Gräddö Avloppsreningsverk

Avskrivs

Hallsta 2:19

2015-002944 Beslut

Objekt: Johan Pennanen

Avskrivs

Herräng 1:134

2015-002800 Beslut

Objekt: Herräng 1:1.34

Avskrivs

Högmarsö 2:245

2015-001969 Beslut

Objekt: Högmarsö Krog

Avskrivs

Närtuna Prästgård 1:7

2015-003101 Beslut

Objekt: Närtuna Boende

Avskrivs

Sparta 4

2015-003326 Beslut

Objekt: Basläger utbildning AB

Avskrivs

Södra Nånö 1:40

2015-002919 Beslut

Objekt: Södra Nånö 1;40 (fd Del Av 1:35)

Avskrivs

Tranbol 2:1

2015-003382 Beslut

Objekt: Morberg Clarence

Avskrivs

20151123

20151126

20151117

20151216

20151210

20151118

20151127

20151202

20151208

20151204

20151210

20151228

15 av 29
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D elegationslista 20151116

20151231

Bygg- och miljökontoret

TuHen 8

2015-003383 Beslut

Objekt: Restaurang Antep

Avskrivs

Yxlö 1:220

2015-003172 Beslut

Objekt: YxlÖ 1:220

Avskrivs

Älmsta 1:47

2015-002925 Beslut

Objekt: Älmsta 1:47

Avskrivs

20151217

20151229

20151123

Kontroll av dricksvatten an läggning
2015-003258 Beslut
Objekt: VY Norrtälje kommuns vattenverk

Delegationsbeslut

Edebo-Sättra 3:8

2015-001616 Beslut

Objekt; Autoservice I Hallstavik AB (GULF)

Avskrivs

Riala-Ekeby 2:32

2015-000881 Beslut

Objekt: Familjedaghem Britt-Marie Karlsson

Avskrivs

Skepps myra 3:7

2015-000957 Beslut

Objekt: Karlbergs Kursgård

Avskrivs

20151204

20.1.51217

20151218

20151208

Kontroll av livsmedelsanläggning
2015-003112 Beslut
Objekt: M/s Eckerö

Avskrivs

B rännas et 2

2015-003059 Beslut

Objekt: Brännäsgården

Avskrivs

Delfiuen 11

2015-003325 Beslut

Objekt: Roslagsbageriet

Avskrivs

Fisken 1

2015-003273 Beslut

Objekt: Långsjöskolan

Avskrivs

F ly g fy r e n

2015-002769 Beslut

2

Objekt: Flygfyren

Avskrivs

Grindskolan 1

2015-003257 Beslut

Objekt: Grindskolan

Avskrivs

Hallsta 1:22

2015-003058 Beslut

Objekt; Fritidsgården Gallerian

Avskrivs

20151325

20151211

20151230

20151202

20151208

20151201

20151211

bilaga 3

NORRTÄLJE
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D elegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Hallsia 17:1

2015-002902 Beslut

Objekt: Restaurang Valhall

Avskrivs

Harg 31:1.

2015-001328 Beslut

Objekt: Vätö Skola

Avskrivs

Harg 5:6

2015-002194 Beslut

Objekt: Aons Thaikök

Avskrivs

Husby-Vallby 1:10

2015-003161 Beslut

Objekt: Norrtälje Dv Holken

Avskrivs

Justitia 4

2015-003373 Beslut

Objekt: Collins Ostbod

Avskrivs

Källan 2

2015-002965 Beslut

Objekt: Rimbo Put

Avskrivs

Lasarettet 1

2015-003148 Beslut

Objekt: Norrtälje Sjukhus , Avd.kök

Avskrivs

Linet 1

2015-003003 Beslut

Objekt: Vårdbo - Svensk Äldrevård AB

Avskrivs

Magistern 24

2015-002766 Beslut

Objekt: Viby Friskola

Avskrivs

Muraren 9

2015-003371 Beslut

Objekt: Murarens äldreboende

Avskrivs

Norra Berget 1

2015-002932 Beslut

Objekt: Frälsningsarmén (Café Källan)

Avskrivs

Närtuna Prästgård 1:7

2015-003255 Beslut

Objekt: Närtuna Förskola

Avskrivs

Närtuna Prästgård 1:7

2015-003149 Beslut

Objekt: Närtuna Boende

Avskrivs

Rådmansö 1:115

2015-003333 Beslut

Objekt; Rådmansö Skola

Avskrivs

Skebo 1:131

2015-003329 Beslut

Objekt: Skebobruks Kulturförening

Avskrivs

Skebo 1:146

2015-002424 Beslut

Objekt: Schebo Bageri och Skafferi

Avskrivs

20151211

20151217

20151218

20151127

20151214

20151201

20151211

20151124

20151201

20151214

20151130

20151201

20151201

20151207

20151211

20151215

bilaga 3

NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Skogsliili 11

2015-002138 Beslut

Objekt: Roslagsskolan

Avskrivs

Skomakaren 1

2015-002943 Beslut

Objekt: Ekebys Familjedaghem

Avskrivs

Tälje 2:194

2015-003237 Beslut

Objekt: Lom marsko lan

Avskrivs

Tälje 5:46

2015-003278 Beslut

Objekt: Restaurang Havspiren

Avskrivs

Violen 1

2015-002967 Beslut

Objekt: Solskenets Korttidshem

Avskrivs

Älmsta 3:41

2015-003358 Beslut

Objekt: Elmsta skola

Avskrivs

Ören 1:26

2015-003330 Beslut

Objekt: Rådmansö Förskola

Avskrivs

20151217

20151127

20151126

20151203

20151202

20151211

20151207

M iljörapport
Harg 8:45

2015-001062 Beslut

Objekt: Karlsängens Va- Förening

Delegationsbeslut

20151210

Olje- och kemolycka
2014-001164 Beslut
Objekt: RIidösund

Delegationsbeslut

Blidö 1:31

2014-001164 Beslut

Objekt: M/s Vildand Skeppskrog

Delegationsbeslut

Tullen 8

2015-002116 Beslut

Objekt: Restaurang Antep

Avskrivs

20151217

20151217

20151228

Olägenhetsanmälan
2015-001628 Beslut
Objekt: Rösavägen

Föreläggande

Linet 1

2014-001503 Beslut

Objekt: Hemsö/Attendo

Föreläggande

20151127

20151118

18 au 29
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Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Marum 4:22

2015-000609 Beslut

Objekt: Marum 4:22

Avskrivs

Rosättra 7:1

2015-002300 Beslut

Objeld: Rosättra Båtvarv AB

Delegationsbeslut

Rådmanby 27:5

2015-002025 Beslut

Objekt: Rådmanby 27:5

Avskrivs

Södra Nånö 4:10

2013-000962 Beslut

Objekt: Södra Nånö 4:10

Avskrivs

Torstenboda 3:1

2015-000643 Beslut

Objekt: Jansson Per-OI of

Avskrivs

Åkerö 6:32

2015-003009 Beslut

Objekt: Åkerö 6:32

Avskrivs

Älmsta 31:1

2013-002349 Avgiftsbeslut

Objekt: Brf Elmsta Udde Hus 7b

Delegationsbeslut

Östra Syninge 2:20

2015-000814 Beslut

Objekt: ÖSTRA S YNINGE 2:20

Avskrivs

20151204

20151203

20151217

20151123

20151214

20151222

20151118

20151228

Rapport enligt kontrollprogram
Frötuna-Nodsta 8:9

2015-003224 Beslut

Objekt: Rodenåkarna AB

Avskrivs

20151223

Registrering livsmedelsanläggning
2015-003438 Beslut
Objekt: ICorvleones

Delegationsbeslut

Anderssvedja 3:21

2015-003388 Beslut

Objekt: Västergården Bryggeri AB

Delegationsbeslut

Björhövda 3:6

2015-003323 Beslut

Objekt: Jylte Sjöberg Design AB - JSDAB

Delegationsbeslut

Edeby 6:39

2015-003225 Beslut

Objekt: VlaCare Sverige AB

Delegationsbeslut

Justitia 4

2015-003158 Beslut

Objekt: Collins Ostbod

Delegationsbeslut

20151230

20151217

20151221

20151217

20151201

bifaga 3

NORRTÄLJE
KOMMUN

Delegationslista 20151116 ™20151231
Bygg- och miljökontoret

Muraren 9

2015-003247 Beslut

Objekt: Murarens äldreboende

Delegationsbeslut

Skebo 1:146

2015-003209 Beslut

Objekt: Schebo Bageri och Skafferi

Delegationsbeslut

Tälje 4:46

2015-003088 Beslut

Objekt: Förskolan Växtriket

Delegationsbeslut

20151201

20351123

20151207

Remiss från Länsstyrelsen
2015-003092 Yttrande
Objekt: Arlanda Flygplats

Yttrande

20151116

2015-003421 Yttrande
Objekt: Nicks Jacobi Åkeri AB

Yttrande

20151229

2015-003404 Yttrande
Objekt:

Yttrande

20151230

2015-003269 Yttrande
Objekt: Svävare

Yttrande

Byholma 3:13

2015-003317 Yttrande

Objekt: Byholma 3:13

Yttrande

Frötuna-Nodsta 11:1

2015-003083 Remissvar

Objekt: Frötuna-Nodsta 11:1

Yttrande

Frötuna-Nodsta 11:1

2015-003213 Yttrande

Objekt: Frötuna-Nodsta 11:1

Yttrande

Frötuna-Nodsta 2:28

2015-003083 Remissvar

Objekt: Roslagskrossen HB

Yttrande

Görla 8:1

2015-003213 Yttrande

Objekt: Görla 8:1

Yttrande

Harbroholm 6:21

2015-003152 Yttrande

Objekt: Harbroholm 6:21

Yttrande

Söderöra 3:187

2015-003235 Yttrande

Objekt: Söderöra 3:187

Yttrande

Söderöra 3:207

2015-003212 Yttrande

Objekt: Söderöra 3:207

Yttrande

20151211

20151210

20151117

20151210

20151117

20151210

20151123

20151201

20151202

20 av 29
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljökontoret

Remiss från Socialkontoret
Draken 3

2015-003171 Remissvar

Objekt: Twin Club Mc

Yttrande

Merk urins 2

2015-003275 Remissvar

Objekt: Ett Glas och Teatern

Yttrande

Merkurius 2

2015-003274 Remissvar

Objekt: Ett Glas och Teatern

Yttrande

Merkurius 2

2015-003340 Remissvar

Objekt: Ett Glas och Teatern

Yttrande

Tälje 4:90

2015-003141 Remissvar

Objekt: Culinar Kök och Catering/Jernet

Yttrande

Tälje 4:90

2015-003318 Remissvar

Objekt: Culinar Kök och Catering/Jernet

Yttrande

Vårsolen 1

2015-003214 Remissvar

Objekt: Anyan.ee Thai Restaurang Och Take Away

Yttrande

20151119

20151208

20151208

20151218

20151120

20151208

20151123

Remiss Polismyndigheten
2015-003100 Remissvar
Objelct: Hörnet Trädgårdsgatan-Esplanaden

Yttrande

20151116

Remiss övriga - Kommunstyrelsekontoret
2015-003341 Yttrande
Yttrande

Objekt:

20151214

Riskldassificering årlig kontrolltid
Brännäset2

2015-003400 Beslut

Objekt: Brännäsgården

Delegationsbeslut

Häverö-Norrby S:4

2015-003253 Beslut

Objelct: Norrbygårds SamfalHghetsforening

Delegationsbeslut

Muraren 9

2015-003401 Beslut

Objekt: Murarens äldreboende

Delegationsbeslut

i

20151217

20151130

20151217

21 av 29
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Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Närfuna Prästgård 1:7

2015-003256 Beslut

Objekt: Närtuna Förskola

Delegationsbeslut

Närtuna Prästgård 1:7

2015-003254 Beslut

Objekt: Närtuna Boende

Delegationsbeslut

Rimbo-Ekeby 1:4

2015-003250 Beslut

Objekt: Sandtorps vattenforening

Delegationsbeslut

Spersboda 1:3

2015-003252 Beslut

Objekt: Spersboda Samfållighet

Delegationsbeslut

Utveda 1:7

2015-003253 Beslut

Objekt: Utveda Samfä 1lighetsförening

Delegationsbeslut

Väddö-Tomta 5:136

2015-003259 Beslut

Objekt: Nordkap-Ekbackens Sam föl li ghets föreni n g

Delegationsbeslut

20151201

20151201

20151130

20151130

20151130

20151203

Tillsyn av badanläggning (äv terapibassänger)
Krögaren 1

2015-002333 Beslut

Objekt: Rimbo Badhus

Avskrivs

20151211

Tillsyn av C-objekt
Ticksta 4:2

2014-002206 Beslut

Objekt: MkRimo

Avskrivs

20151119

Tillsyn av enskild avloppsanläggning
Alsvik 3:147

2015-003231 Beslut

Objekt: Alsvik 3:147

Delegationsbeslut

Anderssvedja 3:32

2015-002912 Beslut

Objekt: Anderssvedja 3:32

Föreläggande

Bergsvik 2:25

2015-001572 Beslut

Objekt: Bergsvik 2:25

Avskrivs

Blidö 1:548

2015-002262 Beslut

Objekt: Blidö 1:548

Förbud

Estuna Prästgård 1:22

2014-000624 Beslut

Objekt: Estuna prästgård 1:22

Avskrivs
.n

20151209

20151124

20151216

20151204

20151125

2 2 av 29
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Delegationslista 20151116 - 20151231
Bygg- och miljökontoret

Estuna Prästgård 1:24

2014-000624 Beslut

Objekt: Förskolan Småfolket

Avskrivs

Gottsta 1:83

2015-002564 Beslut

Objekt: Gottsta 1:83

Förbud

Gribby 8:1

2015-002760 Beslut förbud BDT

Objekt: Gribby 8:1

Förbud

Gribby 9:2

20 35-002761 Beslut förbud BDT

Objekt: Gribby 9:2

Förbud

Gräsö 5:36

2015-002065 Beslut

Objekt: Gräsö 5:36

Förbud

Gåsvik 1:34

2015-003352 Beslut avskrivning

Objekt: Gåsvik 1:34

Avskrivs

Gåsvik 1:43

2015-003353 Beslut avskrivning

Objekt: Gåsvik 1:43

Avskrivs

Gåsvik 1:44

2015-003281 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:44

Avskrivs

Gåsvik 1:45

2015-003354 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:45

Avskrivs

Gåsvik 1:51

2015-003283 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:51

Avskrivs

Gåsvik 1:52

2015-003284 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:52

Avskrivs

Gåsvik 1:58

2015-003365 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:58

Avskrivs

Gåsvik 1:60

2015-003285 Beslut

Objekt: Gåsvik 1;60

Avskrivs

Gåsvik 1:64

2015-003366 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:64

Avskrivs

Gåsvik 1:65

2015-003286 Beslut

Objekt: Gåsvik 1:65

Avskrivs

Gåsvik 17:3

2015-003310 Beslut

Objekt: Gåsvik 17:3

Avskrivs

20151125

20151124

20151130

20153116

20151203

20151217

20153218

20151207

20151218

201.51207

20151207

20151218

20153207

20151218

20151207

20151210

23 av 29
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Delegationslista 20151116 - 20151231
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Gåsvik 27:2

2015-003313 Beslut

Objekt: Gåsvik 27:2

Avskrivs

Gåsvik 3:19

2015-003289 Beslut

Objekt: Gåsvik 3:19

Avskrivs

Gåsvik 3:22

2015-003402 Beslut

Objekt: Gåsvik 3:22

Avskrivs

Gåsvik 3:47

2015-003291 Beslut

Objekt: Gåsvik 3:47

Avskrivs

Gåsvik 3:51

2015-003403 Beslut

Objekt: Gåsvik 3:51

Avskrivs

Gåsvik 3:67

2015-003293 Beslut

Objekt: Gåsvik 3:67

Avskrivs

Gåsvik 5:41

2015-003305 Beslut

Objekt: Gåsvik 5:41

Avskrivs

Gåsvik 5:42

2015-003306 Beslut

Objekt: Gåsvik5:42

Avskrivs

Hensvik 1:122

2015-002342 Beslut

Objekt: Hensvik 1:122

Delegationsbeslut

Häverö-Ytterby 2:100

2015-002572 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:100

Förbud

Häverö-Ytterby 2:131

2015-002575 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:131

Förbud

Hä ve rö~Ytferby 2:137

2015-002576 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:137

Förbud

Häverö-Ytterby 2:142

2015-002747 Beslut förbud WC

Objekt: Häverö-Ytterby 2:142

Förbud

Häverö-Ytterby 2:151

2015-002578 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:151

Förbud

Häverö-Ytterby 2:166

2015-002580 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:166

Förbud

Häverö-Ytterby 2:26

2015-002570 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 2:26

Förbud

20151210

20151208

20151218

20151208

20151218

20151208

20151208

20151208

20151211

20151127

20151130

20151130

20151210

20151130

20151207

20151119
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Häverö-Ytter by 2:38

2015-002571 Beslut

Objekt; Häverö-Ytterby 2:38

Förbud

Häverö-Ytterby 2:79

2015-002572 Beslut

Objekt: Häverö-ytterby 2:79

Förbud

Häverö-Ytterby 3:12

2015-002584 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 3:12

Förbud

Häverö-Ytter by 3:15

2015-002585 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 3:15

Förbud

HäverÖ-Ytterby 3:5

2015-002581 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 3:5

Förbud

Häverö-Ytterby 3:6

2015-002582 Beslut

Objekt: Häverö-Ytterby 3:6

Förbud

Häverö-Ytterby 4:9

2015-002587 Beslut

Objekt; Häverö-Ytterby 4:9

Förbud

Kolsvik 1:24

2015-002413 Beslut

Objekt KOLSVIK 1:24

Delegationsbeslut

Kåpan 1:50

2015-003315 Beslut

Objekt: Kåpan 1:50

Avskrivs

Kåpan 1:51

2015-003316 Beslut

Objekt: Kåpan 1:51

Avskrivs

Lnndås 8:1

2015-002590 Beslut

Objekt: Lundås 8:1

Förbud

Lundås 8:1

2015-002591 Beslut

Objekt: Lundås 8:1

Förbud

M arkdal 1:26

2015-002296 Beslut

Objekt: Markdal 1;26

Delegationsbeslut

N orrvreta2:14

2015-003031 Beslut

Objekt: Norrvreta2:14

Förbud

N orrvreta 2:27

2015-003110 Beslut förbud BDT

Objekt: Norrvreta 2:27

Förbud

N orrvreta 2:33

2015-003111 Beslut förbud BDT

Objekt: Norrvreta 2:33

Förbud

20151127

20151127

20151130

20151208

20151130

20151130

20151130

20151216

20151210

20151210

20151208

20151208

20151117

20151215

20151217

20151217
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Norrvreta 2:5

2015-003109 Beslut

Objekt: Norrvreta 2:5

Avskrivs

Rörvik 4:92

2015-003086 Beslut

Objekt: Rörvik 4:92

Förbud

Singö-Boda 1:35

2015-002610 Beslut

Objekt: Singö-Boda 1:35

Förbud

Singö-Boda 1:40

2015-002611 Beslut

Objekt: Singö-Boda 1:40

Förbud

Singö-Söderby 1:29

2015-003205 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 1:29

Avskrivs

Singö-Söderby 1:32

2015-003113 Avskrivning

Objekt: Singö-Söderby 1:32

Avskrivs

Singö-Söderby 1:33

2015-003016 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 1:33

Förbud

Singö-Söderby 1:35

2015-003019 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 1:35

Förbud

Singö-Söderby 1:42

2015-003030 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 1:42

Förbud

Singö-Söderby 1:43

2015-003116 Avskrivning

Objekt: Singö-Söderby 1:43

Avskrivs

SingÖ-SÖderby 1:44

2015-003020 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 1:44

Förbud

Singö-Söderby 1:45

2015-003021 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 1:45

Förbud

Singö-Söderby 11:4

2015-003138 Avskrivning

Objekt: Singö-Söderby 11:4

Avskrivs

Singö-Söderby 13:1

2015-003036 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 13:1

Föreläggande

Singö-Söderby 2:18

2015-003037 Beslut

Objekt: Singö-Söderby2;l8

Föreläggande

Singö-Söderby 2:26

2015-003118 Avskrivning

Objekt: Singö-Söderby 2:26

Avskrivs

20151203

20153203

20151203

20151203

20151123

20151118

20151210

20151214

20151215

20151118

20151214

20151214

20151203

20151221

20151221

20151118
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Singö-Söderby 2:26

2015-003117 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 2:26

Förbud

Singö-Söderby 2:31

2015-003028 Beslut

Objekt: Singö-Söderby2:31

Förbud

Singö-Söderby 2:35

2015-003032 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 2:35

Förbud

Singö-Söderby 2:42

2015-003176 Beslut

Objekt: Stngö-Soderby 2:42

Avskrivs

Singö-Söderby 2:45

2015-003033 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 2:45

Förbud

Singö-Söderby 2:46

2015-003120 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 2:46

Förbud

Singö-Söderby 2:47

2015-003034 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 2:47

Föreläggande

Singö-Söderby 3:14

2015-003206 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 3:14

Avskrivs

Singö-Söderby 3:30

2015-003022 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 3:30

Förbud

Singö-Söderby 4:48

2015-003207 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 4:48

Avskrivs

Singö-Söderby 5:17

2015-003123 Beslut förbud BDT

Objekt: Singö-Söderby 5:17

Förbud

Singö-Söderby 5:17

2015-003122 Beslut förbud BDT

Objekt: S ingö-Söderby 5:17

Förbud

Singö-Söderby 5:18

2015-003125 Föreläggande om forsik

Objekt: Singö-Soderby5:18

Föreläggande

Singö-Söderby 5:18

2015-003124 Beslut förbud BDT

Objekt: Singö-Söderby 5:18

Förbud

Singö-Söderby 5:4

2015-003029 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 5:4

Förbud

Singö-Söderby 6:21

2015-003128 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 6:21

Förbud

20151216

20151214

20351217

20151123

20151217

20151216

20151221

20151123

20151215

20151123

20151217

20151217

20151217

20151217

20151215

20151217
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Singö-Söderby 6:22

2015-003129 Beslut förbud WC

Objekt: Singö-Söderby 6:22

Förbud

Singö-Söderbv 6:7

2015-003126 Beslut förbud WC

Objekt; Singö-Söderby 6:7

Förbud

Singö-Söderby 6:7

2015-003127 Beslut förbud WC

Objekt: Singö-Söderby 6:7

Förbud

Singö-Söderby 7:12

2015-003133 Avskrivning

Objekt: Singö-Söderby 7:12

Avskrivs

Singö-Söderby 9:1

2015-003025 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 9:1

Förbud

Singö-Söderby 9:3

2015-003035 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 9:3

Föreläggande

Singö-Söderby 9:4

2015-003026 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 9:4

Förbud

Singö-Söderby 9:5

2015-003027 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 9:5

Förbud

Skebo 1:113

2015-002746 Beslut förbud WC

Objekt: Skebo 1:113

Förbud

Skebo 1:26

2015-002624 Beslut

Objekt: Skebo 1:26

Föreläggande

Skebo 1:31

2015-003008 Avskrivning

Objekt: Skebo 1:31

Avskrivs

Skebo 1:317

2015-002556 Beslut

Objekt: Skebo 1:317

Förbud

Skebo 1:331

2015-002558 Beslut

Objekt: Skebo 1:331

Förbud

Skebo 1:59

2015-002714 Beslut förbud BDT

Objekt: Skebo 1:59

Förbud

Svanberga 11:1

2015-003051 Beslut

Objekt: Svanberga 11:1

Förbud

Svanberga 3:23

2015-003049 Beslut

Objekt: Svanberga 3:23

Förbud

20151217

20151217

20151217

20151118

20151214

20151221

20151214

20151214

20151127

20151202

20151117

20151208

20151208

20151116

20151214

20151214
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Svanberga 3:24

2015-003050 Beslut

Objekt: Svanberga 3:24

Förbud

Östhamra 1:38

2012-002167 Avskrivning

Objekt: Östhamra 1:38

Avskrivs

Östra Ledinge 4:40

2015-002528 Beslut

Objekt: Östra Ledinge 4:40

Förbud

20151214

20151127

20153123

Tillsyn av enskild avloppsanläggning (Långörnsvägen 5)
Singö-Söderby 10:1

2015-003041 Beslut

Objekt: Singö"Söderby 10:1

Förbud

20151210

Tillsyn av enskild avloppsanläggning (Lån görnsvägen 7)
Singö-Söderby 1.0:1

2015-003017 Beslut

Objekt: Singö-Söderby 10:1

Föreläggande

20151210

Tillsyn av skolor, förskolor m fl, enligt 38§ o 42§ miljöbalk en
Graniten 2

2015-002617 Beslut

Objekt: Naturbarnstugan

Avskrivs

Hallsta 18:2

2015-002613 Beslut

Objekt; Förskolan Almerska Villan

Föreläggande

Herräng 1:44

2015-002601 Beslut

Objekt: Herrängs Skola

Föreläggande

Rimbo-Hästa 9:30

2015-002989 Beslut

Objekt: Håsta Förskola

Föreläggande

Skolorna 8

2015-003085 Beslut

Objekt: Kvisthamraskolan

Föreläggande

20151119

20151125

20151218

20151221

20151221

Tillsyn av U-objekt
Gottsta 1:150

2015-002484 Beslut

Objekt: Bl Försäljning AB

Avskrivs

20151211
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Tillsyn avloppsanläggning >25 och <200 pe
Norrveda 1:205

2015-003393 Beslut

Objekt: Vatöstrands SamiafIighetsforening

Avskrivs

20151.217
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Befattning

151101 BYGG LÖVHAN DL

1

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

e- p o s t

FLLfSGJSO

Sox 800, 761 28 Norrtälje

Estima vägen 14

0178-710 00
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3 20 65-5
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TELEFAX

WEBB

BANKOl ftO

212000-0217

0176-711 02

norrta1je.se

451-7894
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PEftSONALAVÖELNINGEN

I

NORRTAL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

ftmn § 4

SAM M A N TR A D ESPRO TO K O LL
Datum

1(6)

2016-01-28

Dur 2014-001173

ÅKERÖ 17:11- Uttagande av byggsanktionsavgift samt
föreläggande att ansöka om lov för olaga uppförd
komplementbyggnad nära tomtgräns
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. pålora
ägare till fastigheten Åkerö 17:11, en byggsanktionsavgift
om 12 238 kronor, samt
2,, förelägga
ägare till fastigheten Åkerö 17:11 att snarast, dock
senast inom 2 månader från delgivmngen av detta beslut, inkomma med en ansökan om
bygglov för uppförande av en komplementbyggnad.

Motivering
Vid en av bygg- oeh miljökontoret utförd besiktning 2015-02-05 konstaterades att en
komplementbyggnad på 20 kvm har uppförts närmare tomtgräns än fyra meter inom fastig
heten Åkerö 17:11,
Bygg- och miljönämnden bedömer att uppförd komplementbyggnad är lovpiilctig och att
bygglov sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. Byggnadens placering närmare tomt
gräns än fyra meter innebär att angränsande fastighetsägare anses vara berörd av åtgärden
och därför kommer att ges tillfälle att yttra sig över ansökan.
ägare till fastigheten Åkerö 17:11, föreläggs med stöd av 11 kap 17
§ plan- och bygglagen att inkomma med en ansökan om bygglov. Ansökan ska vara
inlämnad senast inom två månader från delgivningen av detta beslut vilket bedöms vara
skälig tid för framställning av ansökningshandlingar.
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 byggför ordningen.

Utdrag sb est yr kan d e
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Datum

2(6)

2016-01-28

Dnr 2014-001173

Berörd komplementbyggnad har en area om 20 kvm vilket ger en sanktions are a om 20-15 5 kvm enligt 1 kap 7 § 1 punkten plan- och byggförordningen.
Enligt 9 kap 6 § 2 punkten plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgi ften för en
komplementbyggnad 0,25 pri sbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat
meter av byggnadens sanktion sarea.
Ä r 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om
0,25 x 44 500 +0,005 x 44 500 x 5 =12 238 kronor.

Lagrum
11 kap 17, 27 och 51 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900),
9 kap 1, 6 §§ plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

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
skri velsen 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 1 original skickas med.

Underlag till beslut
Anmälan
Tjänsteskri velse 2015-09-03 med tillägg 2015-12-23
Arbertsutskottets protokoll 2015-10-08 § 158

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014-06-16 fått kännedom
om att en nybyggnation av en komplementbyggnad för nära tomtgräns kan ha vidtagits utan
lov inom fastigheten Åkerö 17:11.

Utdragsb estyrkande
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Datum
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2016-01-28

Dnr 2014-001173

Bakgrund
Fastigheten Åkerö 17:11 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader, varav en avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 2186 kvm. Fastigheten, ingår i. område som saknar detaljplan.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Åkerö 17:11 belägen inom riksmtresseområde för samlade natur- och kulturvärden (se kap 12).
Ägare till fastigheten
i skrivelse daterad 2014-11-13 samt 201508-13 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om att bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en bygg sanktions avgift om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid. bygg- och
miljönämndens sammanträde.
Ägare till fastigheten har inte inkommit med svarpå någon av skrivelserna.

Tillämplig lagstiftning
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivnings! ov eller marklov har vidtagits utan lov ska
Bygg- och miljönämnden ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en
viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden enligt 11 kap 17 §
plan- och bygglagen.
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 lolcal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäekningsmateriai 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 detalj
plan.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-001173

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden, 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 §§ plan- och bygglagen, ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § planoch bygglagen.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fordel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till. högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap, 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
Utdragsbes t yrkande
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2, för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktions area,
3, for ett flerbostadslius, en kontorsbyggnad, en handel sbyggnad d ie r en byggnad för kultureller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4, för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillagg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-02-05 konstaterades att en
komplementbyggnad på 20 kvm har uppförts närmare tomtgräns än fyra meter inom fastig
heten Åkerö 17:11.
ägare av fastigheten Åkero 17:11, h a ri skrivelse daterad
2014-11-13 getts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Något svar på skrivelsen har inte ingivits. Efter
besiktning på platsen har en situationsplan med uppgifter om byggnadens placering och
storlek presenterats för fastighetsägarna.
Bygg- och miljökontoret bedömer att uppförd komplementbyggnad är lovpliktig och att
bygglov sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. Byggnadens placering närmare tomt
gräns än fyra meter innebär att angränsande fastighetsägare anses vara berörd av åtgärden,
och därför kommer att ges tillfälle att yttra sig över ansökan.
ägare till fastigheten Åkerö 17:11, föreläggs med stöd av 11 kap 17 §
plan- och bygglagen att inkomma med en ansökan om bygglov. Ansökan ska vara inlämnad senast
inom två månader från delgivningen av detta beslut vilket bedöms vara skälig tid för fram
ställning av ansökningshandlingar.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsahktionsavgift tas ut om. någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Berörd komplementbyggnad haren area om 20 kvm vilket ger en sanktionsarea om, 20-15 =
5 kvm enligt 1 kap 7 § 1 punkten plan- och byggförordningen.
Enligt 9 kap 6 § 2 punkten plan- och byggförordningen är byggs ankti onsavgiften för en
komplementbyggnad 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeterav byggnadens sanktionsarea.
År 2015 är prisbasbe loppet 44 500 kronor vilket ger en byggsanktion savgift om
0,25 x 44 500 +0*005 x 44 500 x 5 -1 2 238 kronor.
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Övriga upplysningar
Om lov ges i efterhand till åtgärden får Bygg- och miljönämnden bestämma om skyldighet
att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen.
Öm föreläggandet inte följs får .Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och.
bygglagen besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga for att pröva frågan om lov.
Överträdelsen kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § i plan- och
bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, kan
avgiften tas ut.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den av giftsskyldige där
efter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som
följer av 9 kap plan- och byggförordningen. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen
får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har ddgetts den avgiftsskyklige. Detta gäller doek inte om bygg» och miljö
nämnden 1 beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter att
beslut har fattats.
Öm 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 miljö
nämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet avskrivs
från nämndens vidare handläggning.

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.

Exp till
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Blidö 1:31 - Utvecklad talan för överklagande av Mark» och
miljödomstolens beslut, mål nr M 3190-15 angående bortforsling
av båtvrak på fastigheten Blidö 1:31, Norrtälje kommun, Målnr M
11321-15,
Beslut
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutar att
1. utveckla talan för överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut daterat
2015-11-27, Mål nr M 3190-15
2. yrka. på att prövningstillstånd meddelas då rättspraxis saknas
3. yrka på att bygg- och miljönämndens beslut daterat 2014-10-06, dnr 2014-001164
fastställs

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

Motivering
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet
(numera Länna-Blidö-Riala Pastorat, nedan kallat pastoratet) nnderlåtit att vidta
försiktighetsåtgärder för att motverka såväl hälso- som miljörisker med förvaringen av
fartyget M/S Vildand.
Enligt miljöbalkens 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Fartyget M/S Vildand förliste den 11 augusti 2011 och har sedan dess legat på botten vid
bryggan på fastigheten Blidö 1:31. Redan vintern före sjönk Vildand men kunde då pumpas
upp igen. Såväl Räddningstjänsten som Kustbevakningen har efter förlisningen vid
upprepade tillfällen varit ditkallade då vrakdelar lossnat och orsakat olägenhet för
kringboende samt vid sanering av olja som läckt ut från vraket, senast i maj 2014.
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De boende i området oroar sig även för att vraket ses som en lockande lekplats där barn kan
komma till skada. M/S Vildand utgör en miljörisk som kan förorena vatten och mark samt utgör
en olycksrisk för badande och lekande barn.
Pastoratet har inte vidtagit några försiktighetsåtgärder för att motverka varken hälso- eller
miljörisker med att ha fartyget där trots att pastoratet borde förutsett att möjligheten fanns
att fartyget skulle kunna förlisa med hänsyn till att M/S Vildand är en uttjänt fiskebåt som
var beroende av att länspumpama gick för att hålla sig flytande.
Etter föriisningen 2011 gick föreningen som drev restaurangverksamheten samt ägde
fartyget i konkurs vilket pastoratet har haft kännedom om. I ett mail från februari 2012
skrev konkursförvaltaren som svar på pastoratets frågor att konkursboet inte gjorde anspråk
på fartyget och att pastoratet var fria att hantera fartyget på det sätt de Önskade. Pastoratet
har därmed accepterat och haft vetskap om förvaringen av fartygsvraket samt underlåtit att
vidta åtgärder för att motverka miljöriskerna med densamma.
Bygg- och miljönämnden delar inte mark- och miljödomstolens uppfattning att pastoratet
inte är att betrakta som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Pastoratet hävdar att de inte
är ägare til! det vattenområde där fartyget ligger men enligt Lantmäteriets utredning av
vattenområdet utanför Blidö 1:31 där fartyget Vildand ligger förlist, torde vattenområdet
tillhöra fastigheten Blidö 1:31 enligt 1 kap 5 § jordabalken samt rådande rättspraxis. Mot
pastoratets bestridande går det inte att få klarhet i detta men pastoratet har uppenbarligen
ansett sig vara ägare av vattenområdet tidigare då man genom arrendeavtal erhållit
arrendeavgift och kallat sig fastighetsägare. Man har beslutat om detta vid
Pastoratkyrkorådet 1998 och då konstaterat att fastigheten tillhörde Blidö församling. I
kyrkonämnden 2001 beslutades om en utbyggnad av bryggan. Bygg- och miljönämnden
bedömer mot bakgrund av detta att pastoratet är den som har rådighet över vattenområdet
och den faktiska och rättsliga möjligheten att agera.
Det är riktigt att pastoratet inte haft den faktiska eller rättsliga möjligheten att påverka den
tidigare restaurangverksamheten, men det ar heller inte den verksamheten som gett upphov
till den miljöfarliga verksamhet som båtvraket utgör idag. Bygg- och miljönämnden anser
att pastoratet har bedrivit en verksamhet i och med att de upplåtit mark för bryggan, sett til!
att elförsörjning funnits samt erhållit arrendeavgift för att M/S Vildand legat förtöjd där.
Bygg- och miljönämnden bedömer att pastoratet är att betrakta, som verksamhetsutövare och
den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att agera.
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I jordabalken finns en genomgående grundprincip att fastighetsägaren både åtnjuter
avkastningen av sitt ägande och svarar för pålagor som följer av detta. Bygg- och
miljönämnden anser att pastoratet inte kan avsäga sig fastighetsägaransvaret då
arrendeavgiften inbringat drygt en halv miljon kronor under de år som fartyget legat vid
bryggan på BlidÖ 1:31, pengar som nu kan användas för att bärga fartyget.
Då praxis saknas vill bygg- och miljönämnden ha vägledning 1 hur liknande fall med
övergivna båtar kan hanteras. Vad har den som upplåter mark och hyr ut båtplatser för
skyldigheter? Eftersom det endast finns register för fartyg och inte för fritidsbåtar går det
inte alltid att finna en ägare. Norrtälje kommun är en kustkommun och för att kunna hantera
liknande fall i framtiden finner bygg- och miljönämnden att ärendet måste överklagas.

Underlag till beslut
Mark- och miljödomstolens beslut daterat 2015-11-27, mål nr M 3190-15
Tjänsteslcri velse med bilagor 1-7, 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-28 § 21

Bakgrund
Strax söder om Almviks ångbåtsbrygga på Blidö i Norrtälje kommun ligger det sjunkna
fartyget M/S Vildand på botten, bara styrhytten och aktem syns ovan ytan. Fartyget ligger
fortfarande förtöjt vid bryggan. Den 11 augusti 2011 förliste M/S Vildand på grund av att
båtens länspumpar stannade under ett strömavbrott. På båten bedrevs restaurang- och
krogverksamhet av den ekonomiska föreningen ”Vildanden skeppskrog ekonomisk
förening” som då ansökte om konkurs, konkursen avslutades 16 maj 203.3.
Redan 1998 ingick Länna- B1idö -Riala kyrkliga samfällighet (numera Länna-Blidö-Riala
Pastorat, nedan kallat pastoratet) ett arrendeavtal med tidigare ägare till fartyget M/S
Vildand där de medgavs rätt att uppföra en brygga, förtöja båten och bedriva
restaurangverksamhet vid bryggan. Enligt avtalet skulle en årlig arrendeavgift betalas till
pastoratet för detta, 1998 var den årliga arrendeavgiften 30 000 kronor som basavgift.
Arrendeavgiften skulle varje år justeras mot konsumentprisindex men aldrig understiga
basavgiften. Vid verksamhetens upphörande skulle bryggan, utan ersättning, överlämnas till
Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet. Förutom M/S Vildand låg ytterligare ett fartyg
förtöjt vid bryggan, M/S Roland som endast användes för servering. Även denna båt sjönk
och. pumpades upp ett flertal gånger innan den avvecklades. 2009 såldes Vildand och
pastoratet ingick ett nytt arrendeavtal med de nya ägarna, villkoren skilde sig inte nämnvärt
från det tidigare avtalet.
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Bryggan där M/S Vildand ligger förtöjd utgår från fastigheten Blidö 1:31 som ägs av Blidö
församling vilken ingår i Lämia-Blidö-Riala pastorat. Pastoratet har bl.a. ansvaret för
församlingens ekonomi och fastigheter. Lämia-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet benämns i
arrendeavtalet ”fastighetsägaren”. Enligt fartygsregistret är ”Vildanden skepp skrog
ekonomisk förening” registrerad ägare på M/S Vildand, Då föreningen gick i konkurs
övergavs båten och ställdes till pastoratets förfogande.
Kustbevakningen har sedan den 20 april 2014 bedrivit en miljöräddningsoperation vid
fartyget M/S Vildand med anledning av att det läcker ut olja och en tunn oljefilm kunde
konstateras i direkt närhet till vraket. Det fanns även en tydlig doft av dieselolja runt
fartyget. Den 12 maj 2014 användes ett miljöskyddsfartyg för att försöka tömma M/S
Vildand på olja.
Det finns inte så mycket dokumentation kring vraket och kustbevakningen kan inte fastställa
hur många tankar med oljeprodukter det finns ombord. Det är dock troligt att fartyget har
minst två diesel oljetankar och en hydrauloijetank ombord. Det är även troligt att det finns
olja i huvudmasldn och backslag. Det går i nuläget inte att fastställa varifrån det läcker olja.
Kustbevakningen gjorde ett försök att pumpa/suga olja från en mindre tank på babord sida
och även från en bnnkertank via påfyllningsröret men det kom bara vatten från dessa tankar.
Dykare från kustbevakningen har kontrollerat skrovet utvändigt. Inga större skador kunde
konstateras, skrovet under vattenytan såg ut att vara helt intakt och i mycket bättre skick än
det övriga fartyget som stack upp ovanför vattenytan.
I juli 2014 inkom ett klagomål från RJidögårds byalag samt Blidö sockens
hembygdsförening där man har synpunkter på att M/S Vildand inte bärgas. Almvik på Blidö
där vraket ligger, är enligt de klagande en vacker och omtyckt plats där man har
valborgsfirande, nationaldagsfirande, midsommarfirande, julmarknad och hemslöjdsdagar.
Man anser att det är oacceptabelt att ha ett båtvrak som misspryder och läcker olja samt
utgör en stor risk för lekande barn.
Vildand fortsätter att läcka. Den 23 december 2014 fick kustbevakningen åter larm om ett
utsläpp från Vildand som luktade diesel.
Bygg- och miljönämnden fattade beslut om att förelägga pastoratet om bortforsling av
båtvraket Vildand i oktober 2014. Beslutet överklagades av pastoratet till länsstyrelsen som
biföll överldagan och upphävde beslutet. Bygg- och miljönämnden överklagade
länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan, Bygg- och
miljönämnden har överklagat mark- och miljödomstolens beslut till mark- och
miljoöverdomstolen.
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Blidö-Boda 1-193 - föreläggande vid vite om bortforsling av fordon
och övrigt avfall på fastigheten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap 14 § att
förelägga Marc Nordin* med personnummer 700801-0337, vid vite att i egenskap av
fastighetsägare genomföra följande åtgärder vid fastigheten Blidö-Boda 1:193
1. Snarast, dock senast 2 månader efter beslutet vunnit laga kraft, från fastigheten BlidöBoda 1:193 bortforsla följande fordon till en auktoriserad bilskrot:
a) 1 st Ford Mondeo* registreringsnummer CTK 982.
b) 1 st Mercedes-Benz, registreringsnummer OAM 240.
c) 1 st Ford Transit, registreringsnummer GZC 263.
2. Dokumentation såsom kopia eller skrotarngsintyg hån bilskroten på fordonen som
skrotats ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 3 månader efter det att
beslutet vunnit laga kraft.
3. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, från fastigheten
Blidö-Boda 1:193 se till att följande fordon bortforslas till en auktoriserad bilskrot:
a) 1 st Chrysler Grand Voyager, registreringsnummer DOR 645.
4. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, inom fastigheten
Blidö-Boda 1:193 till godkänd behandlingsanläggning alternativt återvinningscentral
låta bortforsla de bilbatterier som står utomhus på fastigheten.
5. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, inom fastigheten
Blidö-Boda 1:193, till godkänd behandlingsanläggning alternativt återvinningscentral
låta bortforsla 1 st husvagn, 3 st tv-apparater som står utomhus, 1 st spis och 1 st
tvättmaskin.
6. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, städa upp på
fastigheten Blidö-Boda 1:193 och till godkänd, behandlingsanläggning alternativt
återvinningscentral låta bortforsla allt avfall som förvaras på fastigheten. Dokumentation
såsom kopior av arhetsorder och transportsedel eller faktura avseende omhändertagande av
avtäll ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast en månad därefter.
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7. Fortsättningsvis ska farligt avfall bortforslas vartefter det uppkommer alternativt
förvaras utom synhåll för allmänheten i väntan på bortforsling. Farligt avfall ska
förvaras skyddat från nederbörd på hårdgjord yta samt invallat där risk för läckage
föreligger.
Punkterna 4 och 5 gäller omedelbart efter delgivning även om beslutet överklagas.
Beslutet är förenat med vite på 15 000 för punkt 1, 2 500 för punkt 2, 5 000 för punkt 3,
10 000 för punkt 4, 20 000 för punkt 5 och 10 000 för punkt 6.

Avgift
För tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
(SFS 1998:808) har kommunfullmäktige i Norrtälje fastställt en taxa för prövning och
tillsyn av miljöfarlig verksamhet, (KF 2011-11-07 § 234). Enligt taxan för 2014 när ärendet
påbörjades ska en avgift på 1175 kronor per handläggningstimme tas ut för bygg- och
miljökontorets arbete.

Motivering
I Miljöbalken (1998:808) 15 kap 30 § går det att läsa:
Ingea får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Tillsynsmyndigheten bedömer att förvaringen på fastigheten Blidö-Boda 1:193 är att
betrakta som nedskräpning. Tomten är en hömtomt där god insyn uppstår då vägen går tätt
bredvid tomtgränsen.
Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 § säger att;
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Att förvara bilbatterier, tv-apparater, en tvättmaskin samt en spis är inte förenligt med
miljöballcens allmänna hänsynsregler.
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1 bilaga B går det att se en jämförelse av de inspektionsfoton som togs år 2014 samt år 2015,
En bedömning har gjorts att det från augusti år 2014 till augusti år 2015 inte skett någon
uppstädning av fastigheten. Bilar innehåller miljö- och häls oskadd ga ämnen som
exempelvis bly, kvicksilver, ffeoner samt oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen
om de inte tas om hand. Risken är stor att läekage kan uppstå om fordonen rostar vilket kan
gå extra fort om de är uppställda på gräs då fukt hålls kvar under fordonet och snabbar på
korrosionen. Det är dessutom svårare att upptäcka eventuellt läckage när gräset växer högt
runt fordonet. Vid en felaktig biidemontering kan det förekomma spill av olika oljor,
kylarvätska, batterisyra och bensin. Komponenter som innehåller kvicksilver som brytare
och sensorer, kan gå sönder och läcka ut sitt innehåll. En skrotbil räknas som farligt avfall
tills den är dränerad på vätskor och andra farliga komponenter,
Enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap 5a § så ska:
Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtaghart sätt.
Detta innebär att innehavaren av avfall ska vidta de försiktighetsåtgärder som krävs vid
hantering av exempelvis el-avfall och farligt avfall och se till att de förvaras så de skyddas
mot nederbörd samt på en plats som är försedd med tät ytbeläggning.
F astig h etsäg arelM M M M M H M M M M M M M M M M V har trots tidigare uppmaningar
från tillsynsmyndigheten inte omhändertagit de fordon som finns på fastigheten. Vidare har
åtgärder ej genomförts för att förebygga föroreningar till mark och grundvatten. Mot
bakgrund av detta anser bygg- och miljönämnden att ett vitesföreläggande är motiverat.

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
Anmälan från Storviks sam JM i ghetsforening genom
Bilder från fastigheten tagna vid inspektion den 2014-08-15 och inspektion den 2015-G842,
bilaga A och bilaga B.
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 114
Yttrande Ifän fastighetsägare 2015-07-23
Tjänste skrivelse daterad 2015-10-15 med tillägg 2015-12-08 (ersätter tjänsteskrivelse dat
2015-04-27)
Arbetsutskottets protokoll 2015- 11-05 § 194
Yttrande från fastighetsägare 2015-12-08
Arbetsutskottets protokoll 2016-0144 § 16

Bakgrund
Den 22 juli år 2014 inkom till bygg- och m iljönäim id^m ym m älan om olägenhet gällande
fastigheten Blidö-Boda 1:193. Den k l a g a n d e , s k i c k a d e in klagomålet i
egenskap av ordförande for samlällighet sto reningen Storvik i Blide.
Den 15 augusti inspekterade bygg- och miljökontoret fastigheten och bedömningen gjordes
att det på tomten fanns ett antal bilar, en hel del möbler, en tvättmaskin, ett kyl-/frysskåp
och en hel del annat skräp. Bygg- och miljökontoret sökte då fastighetsägaren men fick inte
någon kontakt.
En tjänsteskrivelse författades och skickades ut den 27 ap riH j^O ^A n ed förslag till beslut
for bygg- och miljönämnden att förelägga f a s t i g h e t s ä g a r e n U d d med vite att städa
upp på fastigheten Blidö-Boda 1:193 samt transportera bort bilar. En kommunicering
skickades till fastighetsägare etter att ärendet varit uppe i arbetsutskottet.
Den 28 juli år 2015 inkom ett yttrande från l å s t i g h e i s ä g a r e d ä r han framför att
han planerar att städa undan de lösa föremål som finns på ttStignetet^vidare skriver |
att de bilar han ålagts att skrota har ett ansenligt värde och att han inte vill paniksälja dem,
skriver även han har drabbats av en stor personlig sorg vilket lett till att han inte
skött sin fastighet som vanligt.
Tillsynsmyndigheten genomförde under sommaren år 2015 en ny inspektion för att göra en
bedömning av om fastighetsägarens yttrande påverkar det tidigare tagna beslutet.
Den 12 augusti år 2015 genomförde undertecknad en inspektion på fastigheten Blidö-Boda
1:193. Bedömningen på plats överensstämmer med den bedömningen som gjordes vid
föregående inspektion år 2014, På fastigheten fanns ett flertal bilar som bedöms stått på
samma ställe under en längre tid..
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Vidare fanns det farligt avfall ståendes utomhus i form av bilbatterier, spis och tvättmaskin.
Vid en jämförelse av de foton som togs år 2014 samt de foton som togs år 2015 går det även
att se att det irnder det gånga året inte har skett någon städning på fastigheten eller flytt av
fordon (se bilaga B).

TNlämpNg lagstiftning
Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken (1998:808) 15 kap 5a och 30 §§> 26 kap 9* 14, 21
och 26 §§ samt med hänvisning till 2 kap 3 §.

Övrigt
Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig och kommit in med synpunkter.
Fastighetsägaren avser att städa upp på sin fastighet. Vidare anser H H H I att de fordon som
rinns på fastigheten har ett ansenligt värde. I bilaga B går det att se en jämförelse av
inspektions foton från år 2014 samt år 2015.
De bilar som fastighetsägaren anser har ett ansenligt värde bedöms ha stått utomhus under
åtminstone ett års tid. På bilderna går det att se att fordon med registermgsnummer
GZC 263 är täckt med mossa och har sedan 2ÖG9 varit avställd. Fordon OAM 240 har
punktering på främre vänsterdäck samt har varit avställd sedan 2011. Slutligen har CTK 982
varit avställd sedan år 2012. Då fastighetsägaren inte har tagit hand om dessa fordon utan
låtit dem stå utomhus under åtminstone ett års tid görs bedömningen att de inte liar hanterats
som om de har ett ansenligt varde tidigare och därför inte kan tillskrivs det värdet vid denna
bedömning.
Bygg- och miljönämnden kan med stöd av 26 kap. 15 § Miljöbalken (1998:809), komina att
registrera beslutet hos inskrivningsmyndighetens fastighetsregister. Beslutet gäller därefter
även för ny fastighetsägare om fastigheten säljs eller om fastigheten slås ihop vid en
fastighetsreglering.
Vidare bedömdes att det på fastigheten Blidö-Boda 1:193 fanns en tunna som eventuellt kan
ha använts för att elda avfall av annan typ än trädgårdsavfall. Bedömningen grundar sig på
att det i tunnan gick att se annat avfall än trädgårdsavfall samt att tunnan på sidorna var
svedd som efter kontakt med eldslågor.
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Bygg™ och miljönämnden vill förmedla informationen att det i Norrtälje kommuns lokala
förskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (2009-12™ 14, § 275) 8 § Eldning går att
läsa:
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska
vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Ali eldning med avfall som exempelvis plast,
målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material ar förbjuden.

Kommunicering efter au
Klaganden har inkommit med ett muntligt yttrande i ärendet, registrerat hos bygg- och
miljönämnden 2015-12-08, Bygg- och miljönämnden bedömer att klaganden inte har
inkommit med några uppgifter som ändrar nämndens ställningstagande i ärendet.
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Grissfehamn 2:9 - förbud att släppa ut bad-* disk» och tvätt»
avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. med stod av miliöbalken 26 kan 9 $, att förbjuda innehavareavovanståendefastighet,
och
att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom alt den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan. ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till Bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i GrissMiamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har Bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör, På grund av förseningen med
utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg» och miljökontoret att ingen avgift bör tas ut får
nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktning, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, kunde bygg- och miljökontoret inte fastställa hur avloppsvatten
omhändertas på fastigheten.
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På begäran lämnade fåstighetsmnehavama 2014-10-29 information om att avloppsvatten
från dusch respektive handfat avleds via en enkel brunn belägen på fastigheten. Med ledning
av besiktning och information från fastighetsägarna bedöms avloppsvattnet gå orenat ut i
marken utan att ha genomgått slamavskiljande steg eller efterföljande reningssteg.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall 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 infdtrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
FÖr att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från vattenoch avioppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av kapacitetsbrist i
vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet bör anslutas
under andra etappen.
Vatten- och avioppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.
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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
Inspektion utförd 2012-05-16
Information från fastighetsägarna 2014-10-29
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 216

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap i § MB.
Vid besiktning 2012-05-06 kunde det ej fastställas hur avloppsvatten omhändertas på
fastigheten. Fastighetsinnehavarna har 2014-10-29 lämnat information om att avloppsvatten
från handfat samt dusch ska ledas ut via en enkel brunn. Såväl slamavskiljning som efter
följande rening saknas. Tillstånd for anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapaeitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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Kommumcering
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets forslag till beslut. Inget
yttrande har inkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund, av jäv.
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Grisslehamn 2:11 - förbud att sJäppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken 26 kap 9 & att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet.
loch
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske
genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte
kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31, Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
lcomma att lämnas över till bygg™ och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för alt säkerställa att
utsläppen från de nndermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggmiigstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av ensldlda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet består av
slainavskiljare samt efterföljande reningssteg i form av en. milltrationsbädd. Avloppsvattnet
leds i självfall från slamavsldljaren till en fördelningsbrunn och vidare ut \ infiltrations™
bädden.
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Siamavskiljaren ar en trekammarbrunn i betong med en uppskattad våtvolym om ca 2,3 m3.
Vid besiktningen konstaterades att siamavskiljaren ej på ett tillfredsställande sätt fullgör sin
uppgift då ett tjockt slamlager återfanns på skiljeväggarnas ovankanter. Slam återfanns även
i t-röret på slamavskiljarens utlopp. Fördelningsbrannen var översvämmad och vattennivån
stod c:a 20 centimeter ovanför utloppen. I luftrören som ska ventilera och syresätta
infiltrationsbädden stod vattenpelare om c:a 10 respektive 30 centimeter.
Avloppsanläggningen ombesiktigades 2014-11-24. Det kunde då konstateras att vattennivån
i siamavskiljaren stod högre än utloppets ovankant. I siamavskiljaren farms nyligen avsatt
flytslam på skiljeväggarnas ovansidor, vilket indikerar att slam tidvis bräddar över. Även i
fördelningsbrunnen var utloppen dränkta och stående vatten konstaterades i luftrören. I
renhållningsavdelningens register framgår att senaste slamtömning ägde m m 2014-07-28
och att slamtömning äger rum årligen med återkommande tömning i juli manad. Samman
taget befanns anläggningen uppvisa samma problematik som vid besiktningen 2012.
M ot bakgrund av noteringar från två besiktningstillfallen bedöms avi upp sanl äggningen vara
igensatt och infiltrationsbädden mättad. Slamavskiljning fungerade inte tillfredställande
2012 och ingen förbättring kunde noteras i november 2014. När vatten blir stående i
infiltrationsbädden hämmas syresättningen 1 bädden vilket inverkar menligt för
nedbrytningsprocessen, Ventilation främjar den aeroba nedbrytningen av smittoämnen som
ska äga mm 1 en infiltrationsanläggning.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 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 får olägenhet för
människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Tillståndet för avloppsanläggningen utfärdades år 1980. Infiltrationsanläggningar har en
begränsad livslängd med avseende på kemisk remngsfunktion som följd av rådande
markkemiska förhållanden. Det är markens naturliga jäm förråd som binder fosfor. En
infiltrationsanläggnings avskiljning av fosfor försämras därför med tiden, i takt med att
jäm et i marken binds till fosforn.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, Iuktstörnmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
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Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Du kan begära att beslutet överprövas
Öm 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 vil! 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 fre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original sldckas med.

Underlag Ull beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Inspektion utförd 2014-11-24
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteslcrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 217

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grissiehamn. Tillsyn av enskilda avlopp utförs i enlighet
med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avlopps-anläggningar enligt
miljöbalken 26 kap 1 §. Då konstaterades att anläggningen består av en slamavsldljare, en
fördelningsbrunn samt efterföljande infiltrationsbädd ventilerad via två luftrör. Vidare
konstaterades tydliga tecken på. slamflykt och igensättning av infiltrationen. Tillstånd för
anläggningen utfärdades år 1980.
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Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avlopps avdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och. avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.
Ombesiktning genomfördes 2014-11-24. Fastighetsägaren närvarade vid ombesiktningen.
Vid ombesiktningen var avloppsanläggningen i ett skick som motsvarar det som
konstaterades 2012. Fastighetsägaren har kontaktat bygg- och miljökontoret 2015-08-17 och
uppgett att problematiken med stående vatten i infiltrationsbädden hör ihop med högt
gnmdvattenstånd på fastigheten och läge i sluttning. Svar har getts att stående vatten i
bädden hämmar reningsformågan samt att anläggningens höga ålder gör risken stor att
avskiljning av övergödande näringsämnen inte längre sker i tillräcklig utsträckning,
I renhållningsavdelningens register framgår att senaste slamtömning ägde rum 2014-07-28
och att slamtömning äger mm årligen med återkommande tömning i juli månad.

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

Kommunicering
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets forslag till beslut. Inget
yttrande har inkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till
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Dnr 2014-2223

Grissiehamn 2:13 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. med stöd avmiliöbalken 26 kan 9 6, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
^
_________ att släppa ut avloppsvatten till fastigetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grissiehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen hån de undermåliga avloppen i Grissiehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av ensldlda
avlopp i Grissiehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar. Ett t-rör finns doek monterat på utloppet, detta är upptill delvis söndervittrat.
Brunnen slamtöms i kommunal regi och har en uppskattad våtvolym om c:a 1 mv Efter
följande rening kunde ej konstateras. Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall, avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Utdragsbestyrkaa.de
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KOMMUN
Bygg- och miljönämnden
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2016-01-28

Dnr 2014-2223

En avloppsanläggning är i regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet
ska genomgå en efterföljande rening t.ex. i en infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på
ett till treds ställande sätt behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra ri.sk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syrefiirbrukan.de ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. 2015-02-03
inkom yttrande från fastighetsägaren där det framförs att han önskar ha c:a sex månader på
sig att ansluta till det kommunala VA-nätet, från det att anslutning möjliggjorts.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30
juni 2017.

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.

Utdragsbestyrkande
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2016-01-28

Dnr 2014-2223

Underlag til! beslut
Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avioppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 184
Yttrande från fastighetsägare, inkommet 2015-02-03
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri'velse 2015-09-25 (ersätter tjänstskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 218

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grissleham n. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad anläggning består endast av en enkel betongbrunn med en uppskattad våtvolym
om ca 1 m3, Inga skiljeväggar noterades, dock ett t-rör monterat på utloppet. T-röret bär
vittringsskador upptill. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt
bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Enligt renhållningsavdelningens register slamtöms
brunnen en gång per år i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras vid
besiktningen. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017,
Ärendet behandlades på Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. 2015-02-03 inkom yttrande
från fastighetsägaren där det framförs att han önskar ha ca sex månader på sig att ansluta till
det kommunala VA-nätet, från det att anslutning möjliggjorts, Vatten- och avlopps
avdelningen har 1nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017,
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt,

Utdragsbestyrkande
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Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§; 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommunicering
Ny tjänsteskri velse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26, Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2 0 1 4 4 2 4 1 . Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteut 1ätandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sam m anträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till
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Dnr 2014-2225

Grisslehamn 2:14 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Bes! ut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1.

i innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastig
hetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej
konstateras. Avloppsvattnet bedömdes gå orenat ut i marken. Vid platsbesök 2015-07-15
anträffades fastighefsinnehavaraa och det framkom att det finns en slambrunn under
boningshusets veranda utöver den rensbrunn som anträffades 2012. Efter slamavskiljmng
avleds avloppsvattnet i en ledning med utlopp i Omöfjärden.

Utdragshe styrkande
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än
slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kominer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt. 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrulcande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske 1 två etapper på grund av
käpaeitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har 1nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Du kan begära att beslutet överprövas
Öm 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
Inspektion utförd 2012-05-16 och 20 i 5-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 185
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 219

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad, fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej
konstateras. Avloppsvattnet bedömdes gå orenat ut i marken.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske 1 två etapper på grund av
kapa.citetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsmnehavarna 2015-01-13. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
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Fastigheten besöktes på nytt 2015-07-35 för att om möjligt närmare fastställa hur avloppsvattnet avleds. Fastighetsinnehavama fanns på plats och kunde redogöra för att avlopps
vattnet avleds via ledning gemensam för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i
Omöfjården. Under veranda invid boningshuset finns också en brunn som slamsugs.
Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvätt
vatten (BDT).
Enligt renhåll.iimgsa vdel ningens register sker slamtönming en gång per år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde ej konstateras, Avloppsanläggningen saknar tillstånd i bygg- och
miljökontorets arkiv.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommunicering
Nya tjänsteskri velse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. N y information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till
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Grisslehamn 2:15 - förbud att släppa ut bad-, disk- och tvätt
avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1.
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fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och. miljönämnden for beslut om vitesföreläggande,

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden for att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggn ingstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2015-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsanläggningen saknar därmed såväl slamavskiljning som efterföljande rening.
Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for 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 mfiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt, i nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skal 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 syreförbrakande ämnen.
För att fa anlägga en RDT-avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
häl s oskydds synpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017,

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 sldckas med.

Utdiagsbestyikande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 11

SAM M A N TRA D ESPRO TO K O LL
Datum

3(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2226

Underlag till beslut
Inspektion utförd 20124)5-16
Remissvar från vatten- och avi opp Sävdelm ngen 2014-1.1-21
Remissvar från vatten- och avlopps avdelningen 20154)6-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01 -12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 220
Svar på kommunicering (telefonsamtal) 2016-01-11
Arbetsutskottets protokoll 2016- 01-28 § 22

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn.
Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med bygg- och miljönämndens tillsyns
ansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt miljöbalken 26 kap 1 §. Besiktigad
anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljning som efterföljande rening
saknas. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avlopp savdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten™ och avi oppsaydelni ngen har i. nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 g.

Kommunicering efter au
Fastighetsägarna har getts tillfälle a t^ ttr^ g ^ jv g ^ rig e tsu tsk o tte ts förslag till beslut.
2016-01-11 ringde fastighetsägaren
lämnade ett yttrande som i
korthet kan sammanfattas som att fastigheten Grisslehamn 2:15 endast nyttjas som
sommarnöje och att vattenanvändningen är sparsam. Ägarna har en utedusch och invändigt
rinns en diskbänk och ett handfat. De diskar i balja och häller diskvatten i blomkrukor och
blomlådor för att spara på vatten. Vintertid, är vattnet avstängt. Vidare finns ett utedass och
latrin komposteras.

Utdragsbestyrkaiide

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 11

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

4(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2226

Fastighetsägarens yttrande förändrar inte bedömningen att utsläpp av avloppsvatten ska
förbjudas då tillstånds given avloppsanläggning saknas på fastigheten. Även om vatten
förbrukning och miljöpåverkan kan uppfattas som ringa i sammanhanget och vattentoalett
saknas, bedöms ett förbud inte vara oskäligt enligt miljöbalken 2 kap 7 § eftersom genererat
spillvatten inte genomgår någon reningsanläggning.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är infe närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Utdra gsbestyrkan de

£ f S ! NORRTÄLJE
§||| KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 12

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(4)

2015-01-28

Dnr 2014-2228

Grisslehamn 4:3 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
L med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet;
att släppa
till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäy
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten oeb avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2G12-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slamavskiljare
med en våtvolym om c:a 4,5 m ;\ Slamflykt konstaterades i slamavskiljarens sista kammare
vilket tyder på att slamavskiljaren inte fungerar optimalt.
Brunnen slamföms i kommunal regi. Efterföljande rening kan ej konstateras. Vid besiktning
2015-07-15 bekräftade fastighetsägaren att avloppsvattnet efter slamavskiljning avleds i en
ledning med. utlopp i Ömöfjärden.

Uidragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 12

S AMMAM KÄDESFROTOKOI.I.
Datum

2(4)

2015-01-28

Dnr 2014-2228

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Utöver slam avskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
inflltrationsanläggning. InliItr ationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt.
1 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund a.v
lcapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017, Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Utd ragsb esty rkantl e

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 12

SAM M ANTRÄDESRROTOKOLL
Datum

3(4)

2015-01-28

Dnr 2014-2228

Du kan begära a tt b e slu te t överprövas
Om ni anser att beslutet ar 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 släckas med.

Undertag till beslut
Inspektion, utförd 2012-05-16
Inspektion utförd 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 186
Svarpåkom m unicering 2015 01-29
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 221

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavslciljare i form av en
trekammarbrunn med en uppskattad våtvolym om c:a 4,5 m3. Slamflykt kunde noteras i sista
kammaren. Enligt renhållningsavdelrangens register slamtöms brunnen en gång per år i
kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras vid besiktningen, Tillstånd för
anläggningen salmas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist 1 vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.

Utd ragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 12

Datum

2015-01-28

Dnr 2014-2228

Fastighetsägaren inkom 2015-01-29 med en skrivelse angående V A-utbyggnaden i området.
I skrivelsen framkommer inga. nya uppgifter om avloppsanläggningen och inga synpunkter
framfördes om förslaget till beslut.
Vatten- och ayloppsavdeiningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
För att klargöra hur avloppsvattnet avleds besöktes fastigheten på nytt 2015-07-15.
Fastighetsägaren fanns på plats oeh kunde redogöra för att avloppsvattnet avleds via ledning
gemensam för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i Ömöfjärden.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 oeh 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§,
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Korrmumicering
Ny Ijänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-1 D26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommumcering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteuf låtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till

Utdragsbe styrkande
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NORRTÄLJE
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Bygg- och miljönämnden

bmn § 13

SÅ M M ANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2G16-ÖD28

Dnr 2014-2229

Grlsslehamn 4:4 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
L med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare a.v ovanstående fastighet.

WKKKKKKKKKKKKKKKKKK/KKKKKKKKKKMs^ppa ut avlopps vatten
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då, någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden får att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. Få grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en siambruim
med en uppskattad våtvolym om c:a 1 m 3. En slamavskiljare for blandat avloppsvatten bör
ha en våtvolym om 2 m3. Brunnens funktion kunde dock inte bedömas vid besiktningstillfallet och våtvolymen kunde inte fastställas.
Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan ej konstateras. Enligt fastig
hetsägarens yttrande är avloppet anslutet till en rörledning gemensam för ett flertal fastig
heter i området. Denna ledning har sitt utlopp i Omöfjärden.

U1dragshe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 13

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

2(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2229

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors halsa eller miljön inte uppkommer. Det ar förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskilj ning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Inftltratioosbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte
innebära att vattnet renas tillräckligt.
1 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 rislt för smittspridning, luktstöraingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11, Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Utdragsbestyrkaude

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

hm n§ 13

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

3(4)

2016-01-28

Dur 2014-2229

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
Inspektion utförd 2012-05-16
Yttrande 2015-02-03
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-2 6
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 187
Svar på kormnunicering 2015-02-03
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014 -11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 222

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn, Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar får enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slambrunn med en uppskattad
våtvolym om c:a 1 m \ Brunnsloeket gick ej att få upp vid besiktningstillfallet. Enligt
Renhållningsavdelningens register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde inte konstateras vid besiktningen. Det har inte gått att fastställa
hur avloppsvattnet avleds. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.

Utdragsb estyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 13

SA M M ANTRÄDESFROTOKOLL
Datum

4(4)

2016-01-28

Dur 2014-2229

Yttrande från fastighetsägaren inkom till bygg- och miljönämnden 20154)24)3, Frågor och
synpunkter har besvarats via telefon samma, dag, I yttrande framhålls synpunkter kring när
kommunalt vatten och avlopp ska var framdraget till fastigheten och om det kommer att
vara möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet senast 2017-04-30, Fastighetsägaren
menar också att slamavskilj arens våtvolym är större än de 1 n r som angivits i forslag till
beslut, f yttrande framgår även att avloppet är anslutet till en rörledning som är gemensam
för flera fastigheter i området. Den för området gemensamma ledningen har sitt utlopp i
Ornöfjärden.
Vatten- och avloppsavdeiningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp I kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017,
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets forslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:80$) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§,
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Komrmmicering
Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11, Kommunicermg i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt,

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Utdragshestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg^ och miljönämnden

bnrn § 14

Datum

2016-01-28

Dnr 2014-2231

Grisslehamn 4:10 ~förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
L

gare av ovanstående fastighet,
1 att släppa ut bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT) till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att
den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske,

Förbudet galler från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd liandläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2015-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken utan att ha genomgått slamavskiljande
steg eller efterföljande reningssteg.

Utd rag sb e styrka nde

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 14

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

2(3)

2016-01-28

Dnr 2014-2231

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljan.de steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t ex. i en infiltrationsbädd.
Infiltr ati oiisbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från slamavskiljaren. Att
avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära att vattnet renas
tillräckligt.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §. Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-1.1-21), ske i två etapper på grund a.v
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017, Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

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.

Utdrag sb est yrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 14

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2016-01-28

Dnr 2014-2231

Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar irån vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjansteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-1.1
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 224

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap t § MB. Besiktigad anläggning består endast av en stenkista, Såväl slamavskilj ning som efterföljande rening saknas. Tillstånd för anläggningen salmas i bygg- och
miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i. området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommunicering efter au
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte inkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på gmnd av jäv.

Exp till

Utdrags bes tyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg» och miljönämnden

bmn § 15

SA M M ANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2232

Grisslehamn 4:14 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
L

nehavare av ovanstående fastighet,
latt släppa ut avloppsvatten till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. Få grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2015-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan inte
konstateras. Vid besiktning 2015-07-15 uppgav fastighetsägaren att avloppsvattnet efter
slamav skilj ning avleds i en ledning med utlopp i O mö fjärden.

Utdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 15

SA M M A N TRÄ D ESPR O TO K O IX
Datum

2(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2232

Enligt miljobalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Utöver slamavsldljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
mfiltrationsanläggniiig. Inflltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavsldljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt.
1 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 miljobalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljobalken 2 kap 3 § skall 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 miljobalken
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 syre förbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två. etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Utdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 15

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

3(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2232

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet ar 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
Inspektion utförd 2012-05-16
Inspektion utförd 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 188
Svar på kommunicering 2015-02-02
Remissvar frän vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjansteskrivel.se 2015-09-22 (ersätter tjansteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 225

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Griss lehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en enkel betongbrann med en
uppskattad våtvolym om ca 2 m3. Varken, skiljeväggar eller t-rör påträffades, något som gör
det tveksamt att betrakta brunnen som en slam avskilj are i egentlig mening. Enligt
renhållnmgsavdelningens register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde inte konstateras vid besiktningen. Tillstånd for anläggningen
saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp I kunna färdigställas under år 2017.

Utdragsbe styrkan de

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bflra § 15

SAM M A N TRÅ D ESPRO TO K O LL
Datum

4(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2232

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades til1 fastighetsägaren 2015-01-13.1 en skrivelse inkommen
2015-02-02 bestrider fastighetsägaren förslag till beslut och menar att avloppsvattnet inte
går ut i. mark utan till en gemensam uppsamling för flera fastigheter.
Vatten- och avlopp savdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
För att klargöra hur avloppsvattnet avleds besöktes fastigheten på nytt 201.5-07-15,
Fastighetsägaren fanns på plats och kunde redogöra tor att avloppsvattnet avleds via en
gemensam, ledning för flera fastigheter i området som bar sitt utlopp i Omöfjärden.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets forslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§,
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommunicering
Ny fjäns teskri veise ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

IJtdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 16

SAM MANTRÄDESFROTOKOLL
Datum

1(3)

2016-01-28

Dnr 20] 4-2233

Grissleharnn 4:16 - förbud att släppa ut bad-, disk- och tvätt
avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar

avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan slce.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Nor ström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grissleharnn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grissleharnn upphör. På grund, av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grissleharnn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken utan att ha genomgått slamavskiljande
steg eller efterföljande reningssteg.

Utdragsb e styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bm n§ 16

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

2(3)

2016-01-28

Dnr 2014-2233

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett satt 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. Infhttationsbäddens uppgift är att rena det vatten som
kommer från slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver
inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 ar skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggning kravs tillstånd beviljat av Byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §. Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

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.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 16

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

3(3)

2016-01-28

Dnr 2014-2233

Underlag tit! beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från valte m och avloppsavdelningen 201441-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 20154)6-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2ÖI6-01-11
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 226

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehanm, Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljning som efterföljande rening saknas. Tillstånd for anläggningen saknas i bygg- och
miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21)* ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommunlcering efter au
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Något
yttrande har inte inkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till

Utdragsbestyrkanåe

iÉ M

-3 2 J
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Grisslehamn 4:18 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ( ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i , att släppa ut avloppsvatten
till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga
avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017~06~30, Öm detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) ar inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen med
utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas ut för
nedlagd handläggnin gstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slamavskiljare
med en våtvolym om c:a 1 m 3. En slamavskiljare för blandat avloppsvatten bör ha en
våtvolym om 2 n r, Volymen är således otillräcklig. Brunnen slamtöms i kommunal regi.
Efterföljande rening kan inte konstateras.
Fastighetsägaren har i en skrivelse 2015-02-02 inkommit med uppgifter på att avloppsvattnet
efter slamavskiljning avleds i en för flera fastighler gemensam uppsamlingsledning. Den
gemensamma ledningen har sitt utlopp i Ornöfjärden.
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Enligt miljöhalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten frän vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än
slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som te x , kan bestå av en
infiltrationsanläggning, Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer frän
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt.
1 nuläget fmns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
for olägenhet för människors hälsa enligt miljöhalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöhalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart det
fmns 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 miljöhalken
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,
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från vattenoch avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av kapacitetsbrist i
vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
häl s oskydds synpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp
1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är
rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det bos 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
Inspektion utförd 2012-05-16
Yttrande 2015-02-02
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Svar på kommunicering 2015-02-02
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-11 § 189
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 227

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavskiljare i form av en
trekammarhrunn med en uppskattad våtvolym om ca 1 n r . Enligt renhållnings-avdelningens
register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi . Efterföljande rening kunde ej
konstateras vid besiktningen. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från vattenoch avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av kapacitetsbrist i
vatten- och avloppsreningsverk, Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av etapp 1 kunna
färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-13 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.
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I en skrivelse inkommen 2015-02-02 bestrider fastighetsägaren förslag till beslut och menar
att avloppsvattnet inte går ut i mark utan till en gemensam uppsamling för flera fastigheter.
Den gemensamma ledningen som fastigheten enligt skrivelsen är ansluten till har sitt utlopp i
Qmöfjärden,
Vatten- och. avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 20154)6-25, svarat att
utbyggnaden av etapp i kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Fastigheten besiktigades på nytt 2015-07-15. Inga nya uppgifter om avloppsanläggningen
framkom vid. besiktningen.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till
beslut av ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljobalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommun icering
Ny tjänstesknvelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicermg i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. N y information har tillförts
ärendet varför tjänsteutl åtand et har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) ar inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 4:19- förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
L med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
( H H H M M l H H H H H H H H H I att släppa ut avloppsvatten, till fastighetens
avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2Ö17“Ö6“30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande,

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i. Grisslehamn upphör.
På grund av förseningen med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och
miljökontoret att ingen avgift bör tas ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slamavskiljare
med en våt volym om c ; a l m '\ En slamavskiljare för blandat avloppsvatten bör ha en
■■i
våtvolym om 2 m . Volymen är såldes för liten vilket gör att slamavskilj arens funktion kan
försämras.
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Slamflykt konstaterades i slamavskilj arens sista kammare vilket tyder på att slamavskiljaren
inte fungerar optimalt. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan inte
konstateras. Vid besiktning 2015-07-15 uppgav fastighetsägaren att avloppsvattnet efter
slamavskiljning avleds i en ledning med utlopp i Omöfjärden.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt soro gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet oeh
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. 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.
1 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skal! 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 anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelmngen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts, Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelmngen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och. miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017,
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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 oi anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Inspektion utförd 203 2-05-16
Inspektion utförd 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014 12-1.1 § 190
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 med tillägg 2015-10-05 (ersätter tjänsteskrivelse 20154-11-26)
Yttrande från fastighetsägaren 2015-09-29
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 228

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar for enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavskiljare i form av en
trekammarbmnn med en uppskattad våtvolym om c:a 1 m3. Slamflykt kunde noteras i sista
kammaren. Enligt renhållningsavdelmngens register slamtöms brunnen en gång per år i
kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Tillstånd för
anläggningen salmas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 1 området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017,
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.1 en skrivelse inkommen
2015-01-23 bestrider fastighetsägaren förslag till beslut, I skrivelsen framhålls att
slamavskiljaren är i gott skick och tillräcklig för ett hushåll på två personer samt att
avloppsvattnet inte går ut i mark utan till en gemensam uppsamling för flera fastigheter.
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Vatten- och avioppsavdelningen har 1 nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 201.6/20.17.
För att klargöra hur avloppsvattnet avleds besöktes fastigheten på nytt 2015-07-15.
Fastighetsägaren fanns på plats och kunde redogöra för att avloppsvattnet avleds via en
gemensam ledning för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i Örnöt] årdern
Då ny information har tillföris ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommunicermg
Yttrande i ärendet har inkommit, registrerat hos bygg- och miljönämnden 2015-09-29,
Fastighetsägaren hänvisar till tidigare yttrande i ärendet och bestrider förslag till beslut.
Fastighetsägaren påpekar även att ingen ny besiktning av slamavskiljaren gjorts samt att det
görs två extra tömningar varje år. Bygg- och miljökontoret besiktigade därför slamavskiljaren 2015-10-02, Den befanns vara i samma skick som vid besiktningen 2012 och
slam flykt konstaterades i tredje kammaren. Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighets
ägaren inte har inkommit med några uppgifter som ändrar nämndens ställningstagande i
ärendet.
Ny tjänsteskri velse ersätter tjänsteskri velse daterad 2014-11 -26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicermg i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att Inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 4:22 »förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av miljöbalken 26 kap 9 $, att
L förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
H H H H H H , att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska
ske genom att den, befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp
inte kan ske.
Förbudet gäller hån och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes i samband med inventering av enskilda avlopp i
Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en betongbrunn utan t-rör.
Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan inte konstateras. Avlopps
vattnet bedöms gå orenat ut till närliggande dike, där också ej avskilt slam noterades.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheten saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. For inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljö
nämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att olägen
het for människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre
gående rening än slamavs.kiljni.ng, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Utöver slamavskiljning kravs efterföljande rening, t.ex. i form
av en infdtratiomanläggmng. Inflltrationsbäddens uppgift är att rena det avloppsvatten som
kommer från slamavsldjjaren.
Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte i nnebära att vattnet renas
tillräckligt, 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syrefbrbnikan.de ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
Icapacitetsbrist i vatten- och avloppsrenings verk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017, Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

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, Öm ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Utdragsb e sty rivande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden
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SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3}

2016-01-28

Dnr 2014-2237

Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- ooli avioppsavdeIningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avlopp savdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 20154)9-25 med tillägg 2016-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 229

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grissleliamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad anläggning består av en enkel betongbrunn med en uppskattad våtvolym om ca 1
m 3, T-rör på utlopp saknas. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC)
samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Enligt renhållningsavdelningens register slamtöms
brunnen en gång per år i kommunal regi. Efterföljande rening kunde inte konstateras vid
besiktningen. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avlopp savdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas tiO
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljobalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§. 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.
Dagens sammanträde
Svante Norströui (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Kommunicering efter au
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Något yttrande har inte Inkommit.

Exp till

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
j KOMMUN
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Bygg- och miljönämnden

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2016-01-28

i

bmn § 20

Dnr 2014-2238

Grisslehamn 4:24 - förbud att släppa ut bad», disk- och
tvättavloppsvatten (BDT)
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
I M M H H N ; att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) till fastighetens
avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommun fullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och, miljökontoret att ingen avgift bör tas
nt för nedlagd handläggnmgstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att BDT-avioppsvatten avleds utan att genomgå varken
slamavskiljnlng eller efterföljande rening. Avloppsvattnet avleds därmed orenat ut i marken.
För att få anlägga och nyttja en BDT -avloppsanlaggning krävs tillstånd beviljat av byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §. Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv*

Utdragsbestyrkarcde

NORRTÄLJE
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Bygg- och miljönämnden

bmn § 20

SA M M ANTRÄDESPROT O K O LL
Datum

2(3)

2016-01-28

Dnr 2014-2238

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall 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 efterföljande rening, t.ex. i form av en
infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande satt behöver inte
innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten
läcker ut i närområdet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelmngen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelmngen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

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
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelmngen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelmngen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 230

Ot dragsbest yrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
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bmn § 20

SAMMANTRÄDESPRÖTOKOLL
Datum

2016-01-28

Dnr 2014-2238

Bakgrund
Besiktning genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehanm. Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med byggoch miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap
1 § MB. Avloppsanläggning för omhändertagande av utgående BDT-avloppsvatten saknas. Utsläpp sker obehandlat utan att avloppsvattnet genomgått
slamavskiljning eller efterföljande rening. Tillstånd för anläggningen saknas i.
bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar
från vatten- och avlopps avd el ningen (daterat 2014-11 -21), ske i två etapper på
grund av kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommunicering efter au
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Något yttrande har inte inkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till

Utdragsbestyrkand e
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SAMMANTRÄDE S PR O TO K O LL
Datum

i (3 )

2016-01-28

Dnr 2014-2239

Grisslehamn 4:25 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av miliöbalken 26 kap 9 5, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
ait släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Detta
ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid. ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen 1 Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt V A anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handiäggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventeringen av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen består av en rensbrumi och en
betongbrunn med en våtvolym om c:a In rl På betongbrunnens utlopp noterades ett trasigt
T-rör. Några skiljeväggar kunde inte konstateras, vilket gör det svårt att betrakta brunnen
som en slamavskiljare i egentlig mening. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande
rening kunde inte konstateras.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
B y g g - och m iljö n ä m n d e n

bron § 21

SA M M ANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2016-03-28

Dnr 2014-2239

För att få anlägga och nyttja en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av Bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskilj ande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening, t.ex. i en infiltrationsbädd. Infiltrationsbäddens uppgift ar att rena det vatten som
kommer från slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver
inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget fmns risk för 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrulc ande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunki har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Du kan begära att beslutet överprövas
Ora 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.

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

3(3)

2016-01-28

Dnr 2014-2239

Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 231

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventeringen av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § M R
Besiktigad anläggning består av en rensömnn samt en betongbrunn med en uppskattad
våtvolym om c:a 1 m3. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt
bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Enligt renhållnings avdelningens register slamtöms
hmnnen en gång per år i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras.
Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Komrmmicering efter au
Fastighetsägarna har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Något yttrande har inte inkommit,

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till

Utdragsb esty rkande

«

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämnden

bmn § 22

SA M M A N TRÄ BESPRÖ TÖ RO LL
Datum

1(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2240

Gnsslehamn 4:26 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av miljöbal ken 26 kap 9 §, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska
ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp
inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2Ö17-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att länmas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid. ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i. Grisslehamn. Då någon utbyggtrad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
uf för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att W C -avi opp sanläggningen består av en slamavskiljare i
form av en trekammarbrunn samt en rensbrunn. Slamavskiljaren slamtöms i kommunal regi.
I trefcammarh runnen konstaterades slamflykt i tredje kammaren, samt betydande slamflykt i
rensbrunnen. Anläggningens slamavskiljande förmåga bedöms därmed som undermålig.

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

2(4)

2016-01-28

Dnr 2014-2240

Om slam läcker vidare ut i infi 1trations-bädden riskerar denna att bli igensatt. Enligt
entreprenörsrapport i bygg- och miljökontorets arkiv ska en infiltrationsbädd ha anlagts med
tre spridarrör och en totallängd om 18 meter. Vid besiktningen har infi 1tr ationsanläggnmgen
inte kunnat påvisas. Luftningsrör saknas.
Tillstånd för anläggningen utfärdades 1975 och entreprenörsrapporten är daterad
1.976-02-10.
infiltrationsanläggningar har en begränsad livslängd, inte minst med avseende på
avskiljning av fosfor. Avskiljningen är beroende av att fosforn kan bindas till exempelvis
järnet i marken och försämras därför med tiden i takt med att jämförrådet mättas. Utsläpp av
fosfor bidrar till övergödning i sjöar och hav,
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall 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. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syrefÖrbmkande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grand av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.
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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 til!
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
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11 -21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskriveise 2015-09-25 med tillägg 2016-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 232

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar for enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning belastas av avloppsvatten från vattentoalett
(WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) och består av en trekammarbrunn med en
uppskattad våtvolym om ca 2,2 m3, samt en rensbrunn i betong, Slamflykt konstaterades i
sista kammaren samt en betydande slamflykt i rensbmnnen, vilket tyder på att
anläggningens slamavskiljning är undermålig.
Enligt renhållningsavdelmngens register slamtöms brunnen vartannat år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde ej konstateras vid besiktningen, men tillstånd från 1975 finns for
en infiltrationsanläggning.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljobalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
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Kommumcering efter au
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Något yttrande har inte inkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund, av jäv.

Exp till
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Grisslehamn 4:38 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Seslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av miliöhalken
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet]

släppa ut avloppsvatten till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga
avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller hån och med 2017-06-30, Om detta föreläggande inte följs kan. ärendet
komina att lämnas över till Bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.
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Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte liar skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden lör att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att WC-avloppsanläggningen endast består av en rensbrunn
samt en inspektionsbrumi vars utlopp leder till ett närliggande dike, Avloppsvattnet bedöms
därmed gå orenat ut i diket som rinner ut i Omöfjärden.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheten salmas i bygg- och miljökontorets
arkiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggnmg. 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. 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
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Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelmngen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grand av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelmngen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

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, fidlständig 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 1 original skickas med.

Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelmngen 2014-3.1-21.
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 191
Remissvar från vatten- och avloppsavdelmngen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskri'velse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 233

Bakgrund
Avloppet på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med inventering av
enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med byggoch miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap 1 § MB.
Det besiktigade WC-avloppet består endast av en rensbrunn samt en inspektionsbrumi.
Utsläpp sker till ett närliggande dike. Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Avloppsledningarna från boningshus på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och 4:39 ska vara
sammankopplade till gemensam utsläppspunkt Belastningen utgörs av avloppsvatten från
vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT),
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Utbyggnaden a.v kommunalt vatten och avlopp i området måste., enligt remissvar från
vatten- och avlopp savdelningen (daterat 2014-11 -21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och. avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp t kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-1241 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-0143. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017,
Vid besök på plats 2015-07-15 närvarade boende på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och
4:39. Avloppsledningarnas ungefärliga dragning över tomterna förevisades, platsen för den
rensbrunn som mottar avloppsvattnet samt platsen, för den inspektionshrumi som ska vara
lokaliserad invid diket, Det gick infe att lokalisera brunnen invid diket. Vegetationen, på
platsen var tät. Inga uppgifter framkom som förändrar bedömningen av avlopps
anläggningen. Vid besiktning 20124)546 var brunnarna åtkomliga och kunde fotograferas,
Inga skiljeväggar kunde konstateras. Ingen stamtömning sker.
Då ny information har tillfölls ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

THJämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§,

Kommu rdcering
Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 201441-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering 1 ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 4:39 - förbud att släppa ut avloppsvatten
BesJut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av miljobalken 26 kap 9 §, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens
avloppsanläggning, Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller tå n och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling,

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. Få grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd, handläggoingstid

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att WC-avloppsanläggningen endast består av en rensbmnn
samt en inspcktionsbrunn vars utlopp leder till ett närliggande dike. Avloppsvattnet bedöms
därmed gå orenat ut i diket som rinner ut i Omöfjärden.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheten saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Enligt miljÖbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t. ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavsldijaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt. 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.
Enligt miljÖbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbmkande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Bygg- och
miljökontorets förslag till beslut har tagits fram efter remissvar från vatten- och
avloppsavdelningen. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat
2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning
varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017,

Du kan begära att beslutet överprövas
Öm 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, f
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
Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänste skrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-11 § 192
Svarpå kommuracering 2015-01-20
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 234

Bakgrund
Avloppet på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med inventering av
enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med byggoch miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap 1 § MB.
Det besiktigade WC-avloppet består endast av en rensbrunn samt en inspektionsbnmn.
Utsläpp sker till ett närliggande dike. Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Avloppsledningarna från boningshus på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och 4:39 ska vara
sammankopplade till gemensam utsläppspunkt, Belastningen utgörs av avloppsvatten från
vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT).
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 201442-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. 2015-01-20 inkom yttrande
från fastighetsinnehavama med fråga om vad som händer om möjlighet till anslutning till
kommunalt vatten och avlopp inte är möjligt inom utsatt tid. Vatten- och
avlopps avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljökontoret måste utgå från
att anslutning möjliggörs utifrån den tidsplan som angetis i remissvaret.
Vid besök på plats 2015-07-15 närvarade boende på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och
4:39. Avloppsledningarnas ungefärliga dragning över tomterna förevisades, platsen för den
rensbrunn som mottar avloppsvattnet samt platsen för den inspektionsbrunn som ska vara
lokaliserad Invid diket. Det gick inte att lokalisera, brunnen invid diket. Vegetationen på
platsen var tät. Inga uppgifter framkom som förändrar bedömningen av avlopps
anläggningen. Vid besiktning 2012-05-16 var brunnarna åtkomliga och kunde fotograferas.
Inga skiljeväggar kunde konstateras. Ingen slamtömning sker.
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Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets forslag till heslut av
ett nytt.

TiMämpiig lagstiftning
MiljÖbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommu ni cering
N y tjänsteskri velse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicermg i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlätandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 4:41 - förbud att släppa ut bad", disk- och
tvättavloppsvatten (BDT)
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av m iljöbalken 26 kap 9 att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,]
att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) till fastighetens
avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att BDT-a vloppsvatten leds ut ur boningshus i ett rör till
närliggande mark. Varken slamavskiljning eller efterföljande rening kunde konstateras.
Avloppsvattnet bedöms gå orenat ut i marken.

Utdragsbestyrkande
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Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv. För att få anlägga och nyttja en BDTavloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden enligt Norrtälje
kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2 §, med stöd av
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slama.vskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t ex. i en infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
halsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

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.

Utdragsbestyrkaiide
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Undertag til! besiut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avl opps avdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avlopps avdelningen 2015-06-25
Tjansteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 235

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar for enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Avloppsanläggning for omhändertagande av utgående BDT “'avlopps
vatten saknas. Utsläpp sker obehandlat utan att ha genomgått vare sig slamavskiljning eller
efterföljande rening. Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avioppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avioppsavdelningen har i nytt
remissvar^ daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Komrmmicering
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till
beslut, Något yttrande har inte inkommit

Dagens sam m anträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Exp till
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Grisslehamn 9:1 (Björkuddsvägen 7) - förbud att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett {WC} och bad-, disk- och tvätt
(BDT)
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med
1. förbjuda innehavare av ovanstående
att släppa ut avloppsvatten till rubricerad fastighets avlopps
anläggning som idag är kopplad till boningshus med adressen Björkuddsvägen 7. Detta
ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 20T7-06-30, Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. Få grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes i samband med inventering av enskilda avlopp i
Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen tillhörande boningshus på Björkuddsvägen
7 endast består av en brunn utan skiljeväggar eller t-röar. Brunnen saknar slamtömning i
kommunal regi. Efterföljande rening har ej kunnat konstateras. Avloppsvattnet bedöms
därmed gå orenat ut i marken.

Utdragsbe styrkande
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskilj ande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en mfiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut 1närområdet. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp
av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk för olägenhet for människors hälsa enligt
miljöbalken 9 kap 3 § och miljon.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på adressen Björkuddsvägen 7 saknar tillstånd i bygg- och
miljökontorets arkiv, För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av
bygg- och miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Utbyggnaden a.v kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

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 de!
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Utdragsbestyrlcande
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Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 193
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-24 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 236

Bakgrund
Avloppsanläggningarna på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar for enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Avloppsanläggningen tillhörande boningshus på Björkudds vägen 7 består endast av en
enkel betongbrunn som saknar skiljeväggar samt t-rör på utloppet, något som gör det
tveksamt att betrakta brunnen som en slamavskiljare i egentlig mening. Brunnen saknar
slamtömning i kommunal regi enligt renhållnings-avdelningens register. Efterföljande
rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Anläggningen saknar tillstånd i bygg- och
miljökontorets arkiv. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt
bad-, disk- och tvättvatten (BDT).
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist 1 vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavarna 2015-01-13. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.
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Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

K om m unicering
Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-10-27, Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 201442-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. N y information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt. Detta ärende behandlar endast
avloppsanläggningen kopplad till boningshus med adressen. Björkuddsvägen 7.

Dagens sam m anträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Utdragsbestyr kan do
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Grisslehamn 9:1 (Björkuddsvägen 9) - förbud att släppa ut bad-,
disk» och tvättavloppsvatten (BDT)
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1.

.v ovanstående fastighet,
att släppa ut bad-, diskoch tvättavloppsvatten (BDT) till rubricerad fastighets avloppsanläggning som idag är
kopplad till boningshus på Björkuddsvägen 9. Detta ska ske genom att den befintliga
avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

Förbudet gäller från och med 2017-06-30, Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslnt om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid. ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommun fullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. Pa grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggm ngstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att anläggningen för BDT enbart består av en stenkista och
saknar såväl slamavskiljning som efterföljande rening. B DT-avlopp et bedöms därmed gå
orenat ut i marken.

Utdragsb a styrkande
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall 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. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrakande ämnen.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggnmg krävs tillstånd beviljat av byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §, BDT-avloppsanläggnmgen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets
arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

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. Skri velsen 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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Dnr 2015-2196

Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11 -26
Arhetsutskottetsprotokoll2014-12-13 § 194
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2035-09-24 (ersätter tjänsteskri velse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 237

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad BDT-anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljning som efter
följande rening saknas. Tillstånd för BDT-anläggnmgen saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. Till Björkuddsvägen 9 finns även en sluten tank för WC-vatten med volymen 6 m3.
Tanken slamtöms 1 ggr/år i kommunal regi. Tillstånd (1983) för denna WC-anläggning
finns i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i. vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Avloppsanläggningen har tidigare behandlats på bygg- och miljönämndens arbetsutskott
2014-12-11 och förslag till beslut kommunicerades till fastighetsinnehavarna 2015-01-13.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt i ärende med dnr 2014-002245. BDT-avloppet till boningshus med adressen
Björkuddsvägen 9 behandlas i nytt. separat ärende, dnr 2015-002196.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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2016-01-28

Dur 2015-2196

Nytt tillsynsärende
Avloppsanläggningarna på rubricerad fastighet har tidigare behandlats i ett och samma
ärende. Dnr 2014-002245. Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott
2014-12-11. Kommimicering i ärendet har skett och fastighetsägare har getts möjlighet att
inkomma- med yttrande. Det rör sig dock om två separata anläggningar varför separat ärende
har startats för avloppsanläggningen tor bad-, disk- och tvättvatten kopplad till boningshus
med. adressen Björkuddsvägen 9. N y information om utbyggnaden av kommunalt vatten och
avlopp i området har också tillkommit.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 15:1 - Förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar^ med stöd av miljöbalken 26 kap 9 & att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,]
att släppa, ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning.
Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller hrån och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen hån de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kunde inte
konstateras. Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, En avloppsanläggning är 1
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
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I nuläget firas 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörnragar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning kravs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11 -21), ske i två etapper på grund av
.kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befmtlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

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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Undertag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
Arbetsutskottet protokoll 2014-12-11 § 195
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjäosteskrivelse 2015-09-23
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 238

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad anläggning består endast av en enkel betongbmnn med en uppskattad våtvolym
om c:a 1 r o \ Varken skiljeväggar eller t-rör påträffades, något som gör det tveksamt att
betrakta brunnen som en slamavskiljare i egentlig mening. Enligt renhållningsavdehiingens
register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi. En bit av en dörrskiva användes
som lock. Vid besiktningstillfallet låg även en trasig tegelpanna på som tyngd. Efterföljande
rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Belastningen utgörs av avloppsvatten från
vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Tillstånd för anläggningen
saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11.-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017,
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fästighetsmnehavarna 2015-01-13. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då. ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.
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Tillämplig lagstiftning
Miljoöalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §,

Kommunicering
N y tj ans te-skrivelse ersätter tjäns teskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11, Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 16:1 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1„ med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastig
hetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg™ och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en trekammarbnmn för atamavskiljning. Avsaknad av t-ror samt delvis söndervittrade skiljeväggar gör att
slamavskiljning inte fungerar tillfreds ställ ande. Avloppsvattnet avleds utan att genomgå
efterföljande rening.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skail avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavsldljande steg och avloppsvattnet ska genomgå, en efterföljande
rening t. ex. i en infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. For
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bor anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Fastighets
ägaren har 2015-01-29 inkommit med skrivelse i vilken han bestrider beslutet att förbjuda
utsläpp från och med 2017-04-30 om det då inte finns möjlighet att ansluta till det
kommunala spillvattennätet. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat
2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Bygg- och miljökontoret utgår från att anslutning möjliggörs utifrån den tidsplan som
angivits i remissvaret. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt att befintlig
avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Du kar» 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
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 196
Kommunicering inkommen 2015-01-29
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 239

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en trekammarbrunn för slarnavsldljning. Skiljeväggarna är delvis söndervittrade med slamflykt mellan kamrarna som
följd. Utloppet salenar t-rör. Efterföljande rening kan ej konstateras. Belastningen utgörs av
avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Tillstånd för
anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
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Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-U och forslag till
beslut kommunicerades till fasti ghetsinnehavarna 2015-01-13. Fastighetsägaren har 201501-29 inkommit med skrivelse i vilken han bestrider beslutet att förbjuda utsläpp från och
med 2017-04-30 om det d.å inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala spillvaitennätet. Vatten- och avi opp savdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017, Bygg- och miljökontoret
måste utgå från att anslutning möjliggörs utifrån den tidsplan som angivits i remissvaret.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §,

Kormmmicering
Ny tjänstesknvelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-1L Kommuniceiing i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. N y information har tillförts
ärendet varför tj ans teutlåtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sam m anträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
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Grisslehamn 26:1 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
L

av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten
till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Öm detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Jäv
Svante Norsttöm (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd bandi äggningstid.

Motivering
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slamavskiljare
med en våtvolym om c:a 3,5 m 3. Shm tlykt konstaterades i slamavsldljarens sista kammare
vilket tyder på att slamavsldljaren inte fungerar optimalt. Brunnen slamtöms i kommunal
regi. Efterföljande rening kan ej konstateras och avloppsanläggningen bedöms därmed
sakna efterföljande reningssteg.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for 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.
1 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.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall 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 anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelnitigen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017, Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

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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2016-01-28

Dnr 2014-2227

Underlag till beslut
Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 197
Remissvar från vatten- och avloppsavdelnmgen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 (ersätter tjänsteskri velse 2014-11-26)
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 240
Yttrande från fastighetsägare 2016-01-11
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-28 § 30

Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn, Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavskiljare i form av en
trekammarbrunn med en uppskattad våtvolyra om c: a 3,5 m3. Slamflykt kunde noteras i sista
kammaren. Enligt renhållningsavdelningens register slamtöms brunnen en gång per år i
kommunal regi. Efterföljande rening kunde inte konstateras vid besiktningen. Tillstånd för
anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelnmgen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017,
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §§,

Utciragsbe styrkande
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Kommunicermg
Ny tjänsteskri velse ersätter tjänsteskri velse daterad 2014-11-26, Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommimicenng i ärendet har skett oeh
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänstentlåtandet har ersatts av ett nytt.

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.

Utdragsbe styrkande
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2016-01-28

Dnr 2015-2828

Husmge 3:10 - rmljösanktionsavgift för inrättande av
avioppsanordning utan tillstånd.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1 § 1 p
samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
31
1.
skall betala milj ösanktionsavgi ft på
5000,

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

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Husinge 3:10 har gjort sig
skyldig till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §? eftersom det krävs tillstånd för
inrättande av markbädd avsedd för vattentoalett. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen
att Jari-Pekka Palomaa har inrättat avloppsanordningen utan att söka tillstånd. Därmed ska
en miljösanktionsaygift på 5000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Utdragsbestyrkande
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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 baslut
inkommen ansökan samt kommunicering med
Utförd besiktning 2015-10-21
Tjänsteskrivelse 2015-10-22 med tillägg 20015-12-16
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-05 § 195

^ ^ 5-10-05

Bakgrund
Till bygg- och miljönämnden inkom 2015-10-05 en ansökan om att på fastigheten Husinge
3:10 få anlägga enskilt avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten. I samband
med ansökan informerad sökande bygg- och miljökontoret att avloppsanläggningen redan
anlagts.
Bygg- och miljökontoret utförde 2015-10-21 en besiktning på fastigheten. Vid besiktningen
konstaterades att avloppsanläggning som avloppsansökan avser redan utföris.
För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig intiltrationsbädd krävs
tillstånd från bygg- och miljönämnden. Tillstånd för fastighetens avloppsanläggning har
sökts hos bygg- och miljönämnden men beslut i ärendet har inte inväntats innan
nedläggande av avloppsanläggningen.

Tillämplig lagstiftning
Enligt Mlljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.
Enligt Mlljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgi ft, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av baiken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.

Utdragsbestyrkande
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Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfålle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avlopps anordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

Kommunicering efter au
Kommunicering enligt förvaltningslagen har s k e t t . ^ | | ^ ^ m | ^iar getts
möjlighet att yttra sig över arbetsutskottets forslag till beslut. Något yttrande har inte
inkommit.

Exp till
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Rådmansö-Östernäs 3:35 - miljösanktionsavgift avseende ändring
av avloppsanläggning utan anmälan
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd. av Miljöbaiken (SFS 1998:808) 30 kap 1 § 1 p
samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
3 kap 1 § 3 punkten att
1.
skall betala miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

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

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Rådm ansö-Östernäs 3:35 har
gjort sig skyldig till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13 § och Miljöbaiken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det
]crävs anmälan v icy in d nm ^^r^iifiltratio n sb äd d . Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att
ändrat avloppsanordningen utan att göra en anmälan.
Därmed ska en miljösanktionsavgift på 3Ö0Ö kronor betalas.

Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.
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Du kan begära att beslutet överprovas
Om ni anser att beslutet är fel kan m 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 de]
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en, fullmakt i original skickas med.

Underlag tiil beslut
Kommunicering med entreprenör
15-10-20
Besiktning av avloppsanläggningen 2015-10-20
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-10 med tillägg 2015-12-17
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 241
Svar på kommunicering 2015-12-17
Arbetsutskottets protokoll 2016-0N14 § 17

Bakgrund
Bygg- och miljökontoret utförde 2013-06-10 en besiktning av avloppsanläggningen
tillhörande fastigheten Rådmansö-Östemäs 3:35. Avloppsanläggningen bedömdes vid
besiktningen inte fungera tillfredsställande varför bygg- och miljönämnden valde att
förbjuda utsläpp av avloppsvatten till anläggningen, från och med 2015-12-3 L
2014™10-07 informerade f a s t i g h e t s ä g a r e n H H H bygg- och miljökontoret om att
åtgärder i form utav en avskärande dränering skulle utföras for att få ordning på bädden.
Bygg- och miljönämnden i n f o r m e r a d e H H H H om ätt beskriven åtgärd inte kräver
tillstånd eller anmälan.
2015-08-13 meddelade entreprenören
och miljökontoret om att den
avskärande dräneringen var grävd och att avloppsanläggningen var redo för återbesiktning.
2015-09-16 utförde bygg- och miljökontoret en återbesijdning där det kunde fastställas att
bädden fortfarande inte fungerade tillfredsställande.
informerades om detta var på
han informerade bygg- och miljökontoret om att han skulle åka ut till fastigheten och åter
kontrollera anläggningen för att utröna vad som var fe l
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2015“10-20 informerade H H ^ b y g g - oc^ miljökontoret om att anläggningen åförvar redo
för besiktning, då anläggningen åtgärdats. Åtgärderna som gjorts bestod, enligt
att spridarlägret lyfts upp, vilket fordrar anmälan till bygg- oc-.h miljönämnden. Samma
datum utförde bygg- och miljökontoret en tredje besiktning av anläggningen, där det kunde
bekräftas att spridarledningar lyfts upp och bäddens spridaryta även förkortats. Spridarytan
bedömdes vid besiktningen vara 7 meter lång, istället för tillståndsgivna 10 meter.

Tillämplig lagstiftning
Enligt MiljÖbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.
Enligt MiljÖbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, mitjösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller arsmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt MiljÖbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanfctionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösan,ktionsavgift betalas med 3000 kronor, om överträdelsen är att
utan ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordnmg trots att en sådan, anmälan krävs.
Enligt MiljÖbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig,

Kommunicering efter au
Kommumcering enligt förvaltningslagen har skett.
______________ har i egenskap av fastighetsägare getts möjlighet att yttra sig över
arbetsutskottets förslag till beslut, Yttrande inkom 2015-12-17, men påverkar inte
bedömningen I ärendet.

Utdragsbestyrkande

