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Dnr 2018-1884
§69
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av
eldstad, befintlig byggnad rivs.

§70
Ändring av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus från 8 till 10
Igh, stödmurar och bullerplank.
6.

D m ^01^2006
§71
nybyggnad av flerbostadshus (21 Igh).
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Dnr 2017-1913
§72
Uttagande av byggsanktionsavgift avseende olaga uppförd
byggnad.

8.

9.

10.

201^ ^ ^
^ S B ^ S W t e gällande utsläpp av avloppsvatten.

Dnr 2018-1724
Varpan 1, Längdhoppet 1, Höjdhoppet 1, Klotet 1, Rinken 1,
Hjälmen 1, Klubban 1, Pucken 1, Skridskon S:1 m.fl.
E-förslag om byte av vägnamn för del av Drottning Kristinas väg
till Carl Cederströms väg.

§73

§74

Dnr 2018-2092

§75
Yttrande till JO avseende remiss den 10 juli 2018 (JO dnr 12552018).
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2018-09-12

bmn § 66

Allmän information

Eric Moelv, Fredrik Axelsson och Gunilla Lundström, SRMH informerar om
1. Utförandet av livsmedelskontrollen

Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om

2. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut
3. Delegationsbeslut

Utdragsbestyrlcande

1(1)
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Datum

2018-09-12

bmn § 67

Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2018-2160
Yttrande från Länsstyrelsen 2018-07-18, beteckn 525-30090-2018
Samråd angående avverkning för omläggning av skog till betesmark på fastigheten
Baltora 1:19.
- Länsstyrelsens bedömning
Strandskydd omfattande 100 meter berörs. Detta samrådsyttrande omfattar inte strandskyddat område.
Länsstyrelsen konstaterar att den strandskyddade zonen gränsar till en våtmark med högt
naturvärde.
Köming med eventuella skogsmaskiner bör ske med hänsyn så att markskador undviks.
Om större markskador ändå uppstår bör de återställas.

Dnr 2018-1939
Yttrande från Länsstyrelsen 2018-06-11, beteckn 525-18251-2018
Anmälan om underhållsröjning Edeby till Stabby.
- Länsstyrelsens bedömning
Åtgärden berör biotopskyddsområden. Skogsstyrelsen har lämnat sin bedömning om träd
säkring kommer ske utanför ledningsgatan.
Åtgärder berör Rönnskärs uddes naturreservat. Det är kommunen som prövar om dispens
från reservatsföreskriftema krävs
Åtgärden berör även Storängens naturreservat men bedöms inte beröras direkt av
röjningarna.
Strandskydd omfattande 100 meter och 300 meter berörs. Det är kommunen som prövar
om strandskyddsdispens från strandskyddsbestämmelsema krävs.
Se vidare Länsstyrelsens yttrande för ytterligare bedömning.

Dnr 2017-4509
Beslut från Länsstyrelsen 2018-07-12, beteckn 403-19060-2018
Överklagande av kommunens beslut om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten
Edeby 6:7.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnads
nämnden för fortsatt handläggning.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2018-1353
Delbeslut från Länsstyrelsen 2018-07-19, beteckn 526-30290-2018
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten
Edeby 8:3
- Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 2 juli 2018 att medge
strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus på fastigheten Edeby 8:3.

Dnr 2017-3960
Beslut (rättidsprövning) från Länsstyrelsen 2018-007-09, beteckn 403-30637-2018
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende bygglov för sju fastigheter, Emmaus 107
mfl (403-7336-2018).
- Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2018 har överklagats i rätt tid och överklagandet över
lämnas till Mark- och miljödomstolen.

Dnr 2016-1426
Beslut från Länsstyrelsen 2018-07-26, beteckn 535-20026-2018
Föreläggande om att ta bort brygga och utfyllnad i vattenområde på fastigheten FrötunaBjörknäs 1:3.
Länsstyrelsen förelägger xx
- vid vite om 150 000 kr ta bort bryggan inklusive pålarna på fastigheten. Bryggan ska tas
bort i sin helhet inklusive den del av bryggan som ligger över våtmarken.
- vid vite om 150 000 kr ta bort hela den anlagda vägen (utfyllnaden) inom det område som
utgör våtmark. Allt material ska tas bort. Se vidare angivna villkor i beslutet.

Dnr E 2014-936
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-08, beteckn 505-19750-2016
Överklagande av beslut om föreläggande att utföra uppföljande bullermätningar på fastig
heten Furusund 2:1.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Utdragsbestyrlcande
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Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2018-2189
Beslut från Länsstyrelsen 2018-07-25, beteckn 432-2725-2018
Föreläggande med vite om att åtgärda vattenavrinningssystemet på byggnadsminnet
Häverödals tingshus, Gottsta 1:90.
- Länsstyrelsen förelägger lagfaren ägare till fastigheten att senast tre månader från det att
beslutet vunnit laga kraft, vid ett vite om 50 000 kr åtgärda vattenavrinningssystemet från
byggnadens tak på i beslutet angivet sätt så att vatten leds bort från fasaderna.
Lagfaren ägare förpliktigas vidare att utge ett vite om 50 000 kronor för varje period om
en månad som åtgärden inte har utförts (löpande vite).

Dnr 2016-3358
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-20, beteckn 4034-31781-2017
Överklagande av beslut att avskriva ett ärende avseende anmälan om olovlig parkerings
plats, båtupplag m.m på fastigheten Gryta 3:38.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2015-1932
Beslut från Länsstyrelsen 2018-07-11, beteckn 4034-2010-2016
Överklagande av beslut avseende utstakning i nämndens ställe på fastigheten Gräddö
3:128.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2010-965
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-13 beteckn 4034-29631-2017
Överklagande av beslut att avskriva en anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Gåsvik
4:42
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för
fortsatt handläggning i enlighet med detta beslut.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(17)

Datum

2018-09-12

bmn § 67

Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2016-1463
Beslut från Länsstyrelsen 2018-07-24, beteckn 4034-19249
Överklagande av beslutsförslag om föreläggande på grund av olaga uppfört fritidshus på
fastigheten Gärsta 1:15.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Dnr 2018-2241
Meddelande från Länsstyrelsens 2018-07-31, beteckn 282-29948-2018
Information om ansökan om förprövning av djurstall inom fastigheten Harbroholm 6:20.
- Länsstyrelsen informerar om att Järinge Godsförvaltning AB 2018-07-03 till Läns
styrelsen har inkommit med en ansökan om förprövning av djurstall. Ansökan avser
nybyggnation av två stall för nötkreatur på fastigheten

Dnr 2018-1790
Överklagande från Länsstyrelsen 2018-06-29, beteckn 407-24152-2018
Överklagande av Lantmäterimyndighetens beslut den 5 juni om fastighetsreglering rörande
Harg 6:51 och Harg 6:40. (Ärendenr AB 17140)
- Kopia för kännedom från Länsstyrelsen.

Dnr 2011-1815
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-19, beteckn 4034-32715-2017
Överklagande av beslut om rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för åtgärder på
fastigheten Issjö 3:42.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet såvitt avser rättelseföreläggande.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del det avser byggsanktionsavgift
för att tagit en byggnad i bruk utan slutbesked (3091 kr), vilket innebär att byggsanktions
avgift ska tas ut med 15 456 kr (18 547 - 3091 kr) för att utan startbesked ha påböljat
nybyggnad av en komplementbyggnad.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2018-1209
Delbeslut från Länsstyrelsen 2018-06-08, beteckn 526-21475-2018
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten
Koholma S:4.
- Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 15 maj 2018 att
medge strandskyddsdispens for uppförande av nybyggnad av ersättningsbrygga inom
fastigheten.

Dnr 2018-2076
Beslut från Länsstyrelsen 2018-07-04, beteckn 431-29315-2018
Beslut om tillstånd till ingrepp i fomlämning objekt 1 och 3, med villkor om arkeologisk
undersökning i form av schaktövervakning, fastigheterna Lohärad-Kragsta 1:29 m fl.
- Länsstyrelsen beslutar bl.a att Norrtälje Energi får tillstånd till ingrepp i objekt 1 och 3,
och att en arkeologisk undersökning form av en schaktningsövervakning ska genomföras,

Dnr 2017-1793
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-20, beteckn 4034-37978-2017
Överklagande av beslut att avskriva ett ärende avseende anmälan om nybyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Lögla 1:86.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2018-1472
Delbeslut från Länsstyrelsen 2018-07-27, beteckn 526-31545-2018
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten
Norrvreta 4:3.
- Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 4 juli 2018 att medge
strandskyddsdispens för uppförande av tre sjöbodar, en altan och en badtunna på fastig
heten.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2012-836
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-07, beteckn 4034-36156-2016
Överklagande av beslut att lämna en anmälan utan åtgärd avseende olovlig nybyggnad på
fastigheten Oxhalsö 1:78.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2012-836
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2018-07-04, beteckn 403-29916-2018
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Oxhalsö 1:78. (dnr 403436156-2016)
- Länsstyrelsens beslut den 7 juni 2018 har överklagats i rätt tid
Överklagandet överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dnr 2017-4502
Delbeslut från Länsstyrelsen 2018-06-21, beteckn 526-22962-2018
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten
Rödlöga 1:24.
- Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 25 maj 2018 att
medge strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus och tre komplementbyggnader
på fastigheten.

Dnr E 2012-1757
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-04, beteckn 505-18317-2016
Överklagande av beslut om att avskriva ärende avseende ansökan om dispens från slamtömning på fastigheten Rörvik 6:155.
- Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt
handläggning.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2018-1938
Yttrande från Länsstyrelsen 2018-06-12, beteckn 525-18257-2018
Underhållsröjning, Samkarby till Västernäs.
- Länsstyrelsen har yttrat sig över ansökan och lämnat sin bedömning. Underhållsröjningen
berör bl.a två Natura-2000-områden, strandskydd omfattande 100 meter och 300 meter
berörs. Fomlämningar får inte skadas genom arbetet. Länsstyrelsen har i övrig, i fråga om
påverkan på naturmiljön, inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna.

Dnr 2015-1463
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-25, beteckn 505-20299-2016
Överklagande av nekad strandskyddsdispens för brygga mm på fastigheten Samkarby
1:23.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2018-2003
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-27, beteckn 431-33535-2017
Beslut om tillstånd till ingrepp i fomlämningsområde till fomlämning RAÄ-nr Skederid
21:1,31:1 123:1m fl. Gottröra RAÄ-nr 23:1 110:1 mfl, Rimbo RAÄ-nr 22:1, 48:1 mfl
och Vidbo 42:1, 43:1, 45:1 Norrtälje och Sigtuna kommun.
- Länsstyrelsen ger IP-only Production AB tillstånd för anläggning av fiber inom fom
lämningsområde till de i beslutet angivna fomlämningar.
Tillståndet gäller t.o.m 27 juni 2019.

Dnr 2015-1939
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-13, beteckn 526-2267-2016
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Solö
1:128 (tidigare 1:20)
- Länsstyrelsen beslutar att upphäva näm ndens beslut den 14 jan u ari 2016 att m edge
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga p å fastigheten.

Utdragsbestyrlcande
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Delgivningar/ Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
D nr 2015-3564
B eslut från L änsstyrelsen 2018-06-20, beteckn 4034-28539-2016
Ö verklagande av beslut om byggsanktionsavgift på påbörjande av åtgärder utan
startbesked på fastigheten Sparta 4.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

D nr 2018-1723
D elbeslut från Länsstyrelsen 2018-07-03, beteckn 526-25170-2018
Prövning av N orrtälje kom m uns beslut att m edge strandskyddsdispens p å fastig
heten Ströja 3:4.
- Länsstyrelsen beslutar att p rövning ska ske av näm ndens beslut den 12 ju n i 2018
att m edge strandskyddsdispens för nybyggnad av kom plem entbyggnad på fastig
heten.

D nr 2018-735
B eslut från L änsstyrelsen 2018-06-15, beteckn 403-18595-2018
Ö verklagande av bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus på fastigheten
Svanberga 1:88.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

D nr 2017-1557
B eslut från L änsstyrelsen 2018-06-11, beteckn 40321-39991-2017
Ö verklagande av beslut om b ygglov för tillbyggnad av kom plem entbyggnad på
fastigheten Svartlöga 3:62.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet såvitt avser frågan om bygglov
för tillbyggnaden och återförvisar ärendet till näm nden för fortsatt handläggning i
enlighet m ed v ad som fram går av detta beslut.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2018-1557
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 2018-07-17, beteckn 403-32276-2018
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Svartlöga 3:62 (4032139991-2017)
- Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2017 har överklagats i rätt tid a v ^ ^ ^ ^ ^ J Skrivelse
med överklagande samt prövade handlingar överlämnas till mark- och miljödomstolen.

Dnr 2016-1767
Beslut/meddelande från Länsstyrelsen 201-06-21, beteckn 403-23820-2018
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende fastigheten Svartlöga 1:57 (403-43002018).
Över- Länsstyrelsens beslut den 16 maj 2018 har överklagats i rätt tid av
klagandet överlämnas till mark - och miljödomstolen.

D nrE 2016-1282
Beslut från Länsstyrelsen 2018-06-19, beteckn 505-41804-2016
Överklagande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten gällande fastigheten Yxlö
1:23; nu fråga om avskrivning.
- Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Dnr 2018-1871
Delbeslut från Länsstyrelsen 2018-07-27, beteckn 526-32041-2018
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Ören

1: 1.
- Länsstyrelsen beslutar att prövning ska ske av nämndens beslut den 13 juli 2018 att
medge strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Ören 1:1.

Utdragsbestyrlcande
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Delgivningar / Meddelanden
MARK - OCH MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 2017-1755
Dom från Mark- och miljödomstolen 2018-07-12, Mål nr P 6521-17
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-10-30, dnr 40322-37422-2017, avseende
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Löparö 1:122.
- Med ändring av Länsstyrelsens beslut upphäver Mark- och miljödomstolen nämndens
beslut den 24 augusti 2017 att i förhandsbesked tillåta nybyggnad av två hus för bostads
ändamål på fastigheten.

Dnr 2017-781
Dom från Mark- och miljödomstolen 2018-06-25, Mål nr P 6649-17
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-10-10 i ärende nr 40321-31795-2017
avseende bygglov för tillbyggnad m.m. på fastigheten Rimbo-Vallby 5:93.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 2017-2040
Protokoll från Mark- och miljödomstolen 2018-06-25, Mål nr P 6654-17
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-10-10 i ärende nr 40321-41094-2017,
avseende bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad på fastigheten Rimbo-Vallby 5:93.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 2017-2101
Dom från Mark- och miljödomstolen 2018-06-25, Mål nr P 6671-17
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-10-10 i ärende nr 40321-36652-2017
avseende bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad på fastigheten Rimbo-Vallby 5:93.
- Med ändring av Länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljödomstolen nämndens
beslut 2017-08-07 att meddela bygglov för tillbyggnad inom fastigheten och avslår
bygglovansökan.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
MARK - OCH MILJÖDOMSTOLEN
Dnr 2017-521
Dom från Mark- och miljödomstolen 2018-07-04, Mål n r P 7 1 97-17
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-11-09 i ärende nr 4032-14750-2017 avseende
bygglov för nybyggnad av småbåtshamn på fastigheten Rävsnäs 8:1.
- Mark- och miljödomstolen avslår begäran om syn.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Dnr 2015-1629
Dom från Mark- och miljödomstolen 2018-06-12, Mål nr M 56-18, P 57-18 och P 64-18
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2017-12-19 i ärende nr 505-39509-2015 och
403-45214-2015 avseende strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnation av
fritidshus på fastigheten Rödlöga 1:86 samt avgift för handläggning av ansökan.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

MARK-OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Dnr 2012-1982
Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen 2018-07-06, Mål nr P 2622-18
(Beslut att meddelas 2018-07-06)
Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom 2018-02-22 i mål nr P 6993-17
avseende beslut om byggsanktionsavgift för olaga tillbyggnader av komplementbyggnad
på fastigheten Löp ar ö 1:111; nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljödomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.

Dnr 2012-1982
Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen 2018-07-06, Mål nr P 2624-18
(Beslut att meddelas 2018-07-06)
Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom 2018-02-22 i mål nr P 7000-17
avseende beslut angående föreläggande om rättelse avseende tillbyggnader av
komplementbyggnad på fastigheten Löparö 1:111; nu fråga om prövningstillstånd.
- Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast.
Utdragsbestyrkande
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MARK-OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN forts...
Dnr E 2018-1167
Protokoll irån Mark- och miljööverdomstolen 2018-07-03, Mål nr M 3682-18
(Beslut att meddelas 2018-07-05)
Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom 2018-03-27 i mål nr M 7591-17
angående tillstånd till vattentoalett med sluten tank på fastigheten Nysättra 11:4; nu fråga
om prövningstillstånd m.m.
____________
- Mark- och miljööverdomstolen avslår
yrkande om att nämndens
överklagande ska avvisas.
- Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

Dnr 2015-1196
Underrättelse från Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-16, Mål nr P 2879-18
Byggsanktionsavgift för trädfällning på fastigheten Södra Råda 3:5.
- Mark- och miljööverdomstolen översänder för kännedom, yttrande från Södra Råda
tomtägareförening, aktbilaga 6

ÖVRIGT
Lantmäteriet
Dnr 2018-1971
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-21, Ärendem: AB 171364
Fastighetsreglering berörande Alen 1-5, Tälje 3:1, 3:14, 3:238, 3:250 och 3:252.
Förrättningen har avslutats den 21 juni 2018 utan sammanträde.
Dm 2018-2084
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-09, Ärendem: AB 18240
Fastighetsreglering berörande Degarö 1:1, 2:1,3:1 och 4:1 samt avstyckning från Degarö
1:1, Förrättningen har avslutats den 9 juli 2018 utan sammanträde.
Dm 2018-1975
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-27, Ärendem: AB 18799
Avstyckning från Fogdö 9:1.
Förrättningen har avslutats den 27 juni 2018 utan sammanträde.
Utdragsbestyrkande
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Delgivningar / Meddelanden
ÖVRIGT forts...
Lantmäteriet forts...
Dnr 2018-1815
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-08, Ärendenr: AB 171277
Avstyckning från Gräfsta 1:3.
Förrättningen har avslutats den 8 juni 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2054
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-05, Ärendenr: AB171271
Fastighetsreglering berörande Haren 1 och 7.
Förrättningen har avslutats den 4 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-1790
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-05, Ärendem: AB 17140
Fastighetsreglering berörande Harg 6:51 och Harg 6:40.
Förrättningen har avslutats den 5 juni 2018 utan sammanträde.
Dm 2018-2090
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-10, Ärendem: AB 172043
Fastighetsreglering berörande Häverö-Norrby 26:82 och Häverö-Norrby 26:83.
Förrättningen har avslutats den 10 juli 2018 utan sammanträde.
Dm 2018-1974
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-27, Ärendem: AB 17174
Avstyckning från Järsjö 3:3.
Förrättningen har avslutats den 27 juni 2018 utan sammanträde.
Dm 2018-1844
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-12, Ärendem: AB 15196
Fastighetsreglering berörande Klemensboda s:10 och 13:1.
Förrättningen har avslutats den 11 juni 2018.

Utdragsbestyrkande
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ÖVRIGT forts..
Lantmäteriet forts..
Dnr 2018-2037
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-04, Ärendenr: AB 18519
Avstyckning berörande Lågarö 5:50, fastighetsreglering berörande styckningslotten,
Lågarö 5:50 och Lågarö s:4.
Förrättningen har avslutats den 3 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-1814
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-07, Ärendenr: A B I71315
Avstyckning från Lågarö s:l.
Förrättningen har avslutats den 7 juni 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-1973
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-25, Ärendenr: AB 18104
Avstyckning berörande Malsta-Ekeby 6:3 samt inrättande av gemensamhetsanläggning.
Förrättningen har avslutats den 12 juni 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-1994
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-28, Ärendem: AB171312
Avstyckning från Norrtälje Marum 3:5.
Förrättningen har avslutats den 27 juni 2018 utan sammanträde.
D m 2018-2197
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-26, Ärendem: AB171255
Fastighetsreglering berörande Marum 7:39 och 9:7.
Förrättningen har avslutats den 26 juli 2018 utan sammanträde.
D m 2018-2091
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-10, Ärendem: AB172180
Avstyckning från Rangarnö 1:7.
Förrättningen har avslutats den 10 juli 2018 utan sammanträde.
Dm 2018-1858
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-12. Ärendem: AB 1845
Avstyckning berörande Riala-Ekeby 6:6, och fastighetsreglering berörande
styckningslottema och Riala-Ekeby 6:5.
Förrättningen har avslutats den 12 juni 2018 utan sammanträde.
Utdragsbestyrkande
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ÖVRIGT forts..
Lantmäteriet forts..
Dnr 2018-1859
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-13, Ärendenr: AB 18611
Avstyckning berörande Riala-Lundby 2:1
Förrättningen har avslutats den 13 juni 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2205
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-27, Ärendenr: AB 142535
Anläggningsåtgärd avseende omprövning av Rådmanby ga: 15 och ga: 16.
Förrättningen har avslutats den 25 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2188
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-25, Ärendenr: AB 17424
Fastighetsreglering berörande Räfsja 1:86 och 1:12.
Förrättningen har avslutats den 25 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2109
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-09, Ärendenr: AB 161510
Fastighetsbestämning berörande Rödlöga 1:19 och 1:89, avstyckning från Rödlöga 1:19
samt fastighetsreglering.
Förrättningen har avslutats den 9 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-1919
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-19, Ärendenr: AB 18763
Avstyckning berörande Singö-Tranvik 1:19.
Förrättningen har avslutats den 19 juni 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2080
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-09, Ärendenr: AB 18548
Avstyckning berörande Skebo 1:377.
Förrättningen har avslutats den 9 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2047
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-03, Ärendenr: AB 171138
Avstyckning från Skederids-Mälby 2:1, fastighetsreglering, anläggningsåtgärder och
omprövning av Frihamra ga:4.
Förrättningen har avslutats den 3 juli 2018 utan sammanträde.
Utdragsbestyrkande
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ÖVRIGT forts..
Lantmäteriet forts..
Dnr 2018-1937
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-20, Ärendenr: AB 18760
Avstyckning från Stjärnholm 1:16, fastighetsreglering berörande Stjärnholm 1:16,
Vämlinge6:l och nybildade fastigheter (bildande av servitut) samt anslutning enligt 42 a §
AL
Förrättningen har avslutats den 19 juni 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2134
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-13, Ärendenr: AB17814
Avstyckning från Svanberga 3:7.
Förrättningen har avslutats den 13 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-2110
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-12, Ärendenr: AB 172401
Fastighetsreglering berörande Väster Edsvik 1:5 m.fl., avstyckning från Väster Edsvik
1:5 samt anslutning enligt 42a § anläggningslagen.
Förrättningen har avslutats den 12 juli 2018 utan sammanträde.
Dnr 2018-1969
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-06-21, Ärendenr: AB 18742
Fastighetsbestämning mellan Västra Eka 3:7,1:9 och 1:12. Avstyckning från Västra Eka
3:7 samt anslutning enligt 42a § anläggningslagen.
Förrättningen har avslutats den 21 juni 2018.
Dnr 2018-2130
Underrättelse om avslutad förrättning 2018-07-16, Ärendem: AB 18576
Fastighetsbestämning berörande Östhamra 1:19 och Björnö 1:6 samt avstyckning av
Björnö 1:6.
Förrättningen har avslutats den 16 juli 2018.

Utdragsbestyrkande
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ÖVRIGT forts..
Åklagarmyndigheten
Dnr 2018-357
Underrättelse 2018-06-21, Ärende AM-85037-18
Underrättelse om beslut. Förundersökning inleds.

Utdragsbestyrkande

17(17)

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Datum

2018-09-12

bmn § 68

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagor antecknas till protokollet.

Rapporterade delegationsbeslut;

• fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR)
under tiden 2018-06-01--2018-08-15 (bil. 1)
• fattade av delegat (diarium ByggR)
under tiden 2018-06-01-2018-08-15

(bil.2)

• fattade av delegat miljö- och hälsoskyddsenheten, livsmedelsenheten och BMN:s
arbetsutskott (diarium Ecos, ”gamla diariumef’) under tiden 2018-06-01—2018-08-15
(bil.3)
• fattade av delegat /miljö- och hälsoskyddsenheten, livsmedelsenheten och BMN:s
arbetsutskott (diarium Ecos2) under tiden 2018-06-01—2018-08-15 (bil.4)
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Dnr 2018-1724

Varpan 1, Längdhoppet 1, Höjdhoppet 1, Klotet 1, Rinken 1,
Hjälmen 1, Klubban 1, Pucken 1, Skridskon s:1 m fl -e-förslag om
byte av vägnamn för del av Drottning Kristinas väg till Carl
Cederströms väg
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1.
avslå e-förslaget om nytt vägnamn för del av Drottning Kristinas väg.

Motivering
Bygg och miljökontoret anser att Drottning Kristinas väg är ett väl fungerande namn för de
redan fastställda belägenhetsadressema samt att det inte råder några framtida brister i
nummerserien för eventuell komplettering av fler bostäder om det skulle bli aktuellt.
Konsekvenserna för fastighetsägare, företagare och boende att byta belägenhetsadress i detta
område kan inte motiveras.
För företag som är registrerade på dessa adresser tar Patent och registreringsverket ut en
avgift på några tusen kronor för att byta adress i deras register. Företag kan i många fall
även ha trycksaker, skyltar och reklammaterial med adressen tryck på som blir värdelös vid
adressbyte.
För både privatpersoner och företag som ibland har namnetiketter, medlemsregister i
föreningar och kundregister som inte automatiskt uppdateras kan ett namnbyte ställa till
med problem.

Övriga förutsättningar
Vägsträckan som berörs av eventuellt byte innehåller:
•
364 lägenheter som har adress från Drottning Kristinas väg 51 och uppåt
•
Cirka 30 registrerade företag och verksamheter finns med registrerad adress på den
aktuella vägsträckan.
•
Vägar som ligger intill den berörda vägen är Carl Bondes väg, Radarvägen och
Flygaregatan.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-1724

Lagrum
Lag om lägenhetsregister (2006:378), 10 §
Kulturmiljölagen (1988:950), 1 kap. 4 §

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-12 § 112
Tjänsteskrivelse 2018-08-27
Inkommet e-förslag

Ärende
E-förslag om byte av vägnamn för del av Drottning Kristinas väg

Bakgrund
Drottning Kristinas väg har haft sin sträckning över Kvisthamra i över 100 år. Vägsträckan
beslutades under 80-talet när flygfältsområdet byggdes att fortsättningsvis benämnas
Drottning Kristinas väg även för den aktuella sträckan som är en naturlig förlängning av
vägen. Drottning Kristinas väg böljar likt Gustav Adolfs väg vid Sjögatan i stadsdelen
Kvisthamra och dessa två gator löper parallellt väster ut. Gustav Adolfs väg slutar vid
Stockholmsvägen.

Tillämplig lagstiftning
Kulturmiljölagen (1988:950) 1 kap. 4 § lyder vid statlig och kommunal verksamhet ska god
ortnamnssed iakttas. Det innebär att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.

För vaije entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress enligt lag om
lägenhetsregister (2006:378) 10 §.

Utdragsb estyrkande
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Dnr 2018-2092

Yttrande till JO avseende remiss den 10 juli 2018 (JO dnr 12552018)
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Anta och överlämna nedan yttrande till JO som sitt eget.

B akam nc^^^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H h a r som ombud framfört klagomål mot Bygg- och miljönämnden i
Norrtälje kommun med anledning av överklagande daterat den 9 februari 2018 i nämndens
ärende med dnr 2016-1463. JO har i remiss den 10 juli 2018 uppmanat nämnden att lämna
upplysning om handläggning av överklagandet. Svaret ska vara JO tillhanda senast den 28
september 2018.

Yttrande
Ursprungsärendet utgör ett så kallat olagaärende där byggnation utförts utan bygglov och
strandskyddsdispens. Vid en besiktning på fastigheten den 9 maj 2016 konstaterade byggoch miljökontoret att en rad åtgärder vidtagits på platsen. Bland annat fanns en ny byggnad
uppförd på fastigheten. Efter kontroll mot kommunens register framgick att byggnaden
saknade såväl lov som strandskyddsdispens.

Enligt gällande rutiner förbereder handläggande tjänsteperson ett förslag till beslut som
därefter bereds av bygg- och miljönämndens arbetsutskott. Efter arbetsutskottets beredning
kommuniceras underlaget med den/de berörda. Ett ärende av denna karaktär omfattas av
delegeringsforbud varvid beslut om föreläggande förenat med vite fattas av bygg- och
miljönämnden. Ärendebladet återfinns i bilaga 1.
I det aktuella fallet har handläggande tjänsteperson författat ett förslag till beslut som beretts
av bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 11 januari 2018. Arbetsutskottet har vid sitt
sammanträde beslutat föreslå bygg- och miljönämnden att besluta om ett föreläggande
förenat med vite (se bilaga 2). Ärendet har därefter, genom nämndsekreterarens försorg,
kommunicerats med fastighetsägarna (se bilaga 3). Då detta beredningsbeslut inte är
överklagningsbart saknas således besvärshänvisning.

Utdragsbestyrkande
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Fastighetsägarna inkommer därefter den 10 februari (daterat den 9 februari) bl. a med en
fullmakt f ö r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H s o m ombud samt ett överklagande av beredningsbeslutet i
arbetsutskotte^SomHFoijemLV ärendebladet (bilaga 1) pågår därefter diverse korrespondens
mellan ombudet och bygg- och miljönämndens representanter där handläggande
tjänsteperson, nämndsekreterare samt förvaltningsdirektören förklarar för ombudet att
beredningsbeslutet inte är överklagningsbart men att ombudet bör lämna in svar på den s.k.
kommuniceringen innan beslut fattas i ärendet. Handläggande tjänsteperson har till exempel
i mail den 14 februari tydliggjort för ombudet att beslutet kommer att fattas av bygg- och
miljönämnden och att det då kommer att finnas möjlighet att överklaga (se bilaga 4).
Svarstiden förlängs också på kommuniceringen till den 7 mars 2018 för att ge
fastighetsägama/ombudet möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas i ärendet.
Eftersom ombudet inte accepterar detta förs interna diskussioner med kommunens
chefsjurist. De diskussioner som förs är:
Finns det ett beslut att överklaga?
Hur kan en överinstans pröva om myndigheten handlat rätt innan slutligt beslut tagits,
beslutet kan ju bli något helt annat än förslaget?
Ska beredningsbeslutet rättidsprövas och översändas till överinstans trots att det inte är
överklagningsbart?
Ska slutligt beslut inväntas innan överklagandet översänds?
Ska överklagandet avvisas?
Efter utredning och överväganden översänds den 19 april ärendet till förvaltningsrätten för
laglighetsprövning. Den 24 april avvisar förvaltningsrätten överklagandet då
beredningsbeslutet inte är överklagningsbart (se bilaga 5). Efter ytterligare interna
diskussioner med kommunens chefsjurist översänds överklagandet till Länsstyrelsen FK den
3 maj (se bilaga 6). Länsstyrelsen hör därefter av sig till nämndsekreteraren och meddelar
att nämnden bör rättidspröva alternativt avvisa överklagandet (se bilaga 7). Då det inte finns
något egentligt beslut i ärendet måste övervägande åter göras kring vad nämnden ska
rättidspröva emot. Den 21 maj översänds rättidsprövning där överklagandet anses ha
inkommit i rätt tid (se bilaga 8), rättidsprövningen görs gentemot beredningsbeslutet. Den
24 juli beslutar länsstyrelsen att avvisa överklagandet (se bilaga 9).

Övriga upplysningar
Den 4 maj fattar bygg- och miljönämndens arbetsutskott beredningsbeslut nr 2, efter
kommunicering (se bilaga 10). Den 17 maj (se bilaga 11) fattar bygg- och miljönämnden
beslut om föreläggande förenat med vite där också besvärshänvisning framgår. I bilaga 12
återfinns handläggande tjänstepersons tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden den 17
maj. Den 25 juni överklagar fastighetsägaren, via sitt ombud, nämndens beslut.
Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut i det överklagade ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Nämnden har bett om handläggande tjänstepersons, nämndsekreterarens samt
kommunens chefsjurists synpunkter.
Kommentarer från handläggande tjänsteperson, nämndsekreterare och kommunens
chefsjurist återfinns i bilaga A, B respektive C.

Bedömning av det som framkommit
Nämnden konstaterar att de uppgifter som nämnden lämnat om att arbetsutskottets
beredningsbeslut inte är överklagningsbart bekräftas dels via beslut i förvaltningsrätten
(bilaga 5) dels via beslut hos länsstyrelsen (bilaga 9). Nämnden har inte tidigare erfarenhet
av att ett ombud eller fastighetsägare inte accepterar det faktum att ett beredningsbeslut inte
är överklagningsbart. Därav har diverse överväganden krävts innan ärendet översänts till
förvaltningsrätt respektive länsstyrelse.

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-12 § 113
Tjänsteskrivelse 2018-08-27
Ärendeblad
Beredningsbeslut i AU
Kommunicering efter AU
E post 2018-02-14
Beslut i förvaltningsrätten
Skrivelse till Lst FK
Meddelande från Länsstyrelsen
Rättidsprövning
Lst beslut att avvisa
Beredningsbeslut AU efter kommunicering
Beslut i BMN om föreläggande
Tjänsteskrivelse till nämnd efter kommunicering
Yttrande handläggande tjänsteperson
Yttrande nämndsekreterare
Yttrande chefsjurist
Remiss från JO

Utdragsbestyrkande

