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Dnr 2015-440

Oxhalsö 2:851 - förhandsbesked och strandskyddsdlspens för
nybyggnad av två enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Ärendet skall behandlas med positiv inriktning för nybyggnad av ett enbostadshus,
berörda sakägare samt eventuella remissinstanser skall höras. Va-utredning skall göras.
Motivering
Aktuell fastighet angränsar mot ett planlagt bebyggelseområde i norr samt bebyggda
fastigheter till väst och öst. En körväg avgränsar fastigheten mot vattnet i söder och en
bebyggd fastighet är belägen mellan vattnet och aktuell fastighet.
Den samlade bedömningen är att fastigheten är väl avskild av både bebyggelse och väg från
området närmast strandlinjen.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 § § miljöbalken
2 kap plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-06-03

Ärendet
Ansökan avser strand skydds dispens och förhandsbesked for uppförande av två
enbostadshus.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd.
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Fastighetens areal är 2625 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Oxhalsö 2:851 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12),

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område lår enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är val avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skal är uttömmande.
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Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får str and sky dd sdi sp en s endast medges om det kr förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört de berörda fastigheterna.
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Dnr 2015-229

Skebo 1:45 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av en bostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott bevslutar föreslå
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken,
2, Avslå förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.

Reservation
Ingemar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en komplement byggnad.
Fastigheten år avgränsad av två komplementbyggnader mot syd och mot väst. I öst och norr
angränsar fastigheten mot en större fastighet som är obebyggd och ligger mellan fastigheten
Skebo 1:45 och Skeboån. En ny huvudbyggnad skulle generera en hemffidszon som skulle
sträcka sig utanför fastigheten Skebo 1:45 och beröra område som är tillgängligt för
allmänheten.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framfor andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid. 53). Jntc bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
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En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin ratt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av det sökta enbostadshuset
på bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten.
1 miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och
hemffidszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skal för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt förhandsbesked. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de
allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken
2 kap plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-05-25

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus.
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en komplementbyggnad.
Fastighetens areal är 1852 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken, Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Skebo 1:45 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Skcbobruk (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken far man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört berörda fastigheterna.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingemar Wallén (M) yrkar
- bifall till ansökan.
Med hänsyn till att fastigheten är ianspråktagen med komplementbyggnader kan sökt
bygglov inte anses utöka hemffidszonen på ett sådant sätt att strandskyddets syfte
påverkas. Att den ”återvändsgränd” mellan ån och nu aktuella fastighet till nästa bebyggda
fastighet i söder skulle ha så stor betydelse för det rörliga friluftslivet att det skulle anses
rimligt att det enskilda intresset får stå tillbaka för allmänintresset kan inte heller anses
vara i överenstämmelse med MB 7 kap § 25. Norrut längs ån finns stora områden som är
allemansrattsligt tillgängliga vilket också gör att det inte kan anses orimligt att det enskilda
intresset väger tyngre än allmänintresset
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Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag i enlighet med Bygg- och miljökontorets bedömning.
Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wall en (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut.
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Dnr 2015-785

Vattumannen 7 - bygglov för nybyggnad av tankstation
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
i. Avslå bygglov för nybyggnad av tankstation.

Motivering
Området omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för handelsändamål.
Fastigheten är avsedd för gemensamhetsanläggning dvs. parkering.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tankstation.
Bygg- och miljökontoret har kommunicerat med sökande och meddelat att ansökan strider
mot gällande detaljplan samt att avvikelsen inte kan anses vara liten. Sökande har inte
inkommit med någon skrivelse.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen. Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b §
I plan- och bygglagen.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-06-05
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Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tankstation.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för
handel sändamål. Berörd del av fastigheten är avsedd för gemensamhetsanläggning dvs.
parkering.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tankstation.
Sökt plats ar obebyggd.
Fastighetens areal är 2370 m2.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-ll §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §118

SAMMA NT RÄDESPROTOKOIX
Datum

3(3)

2015-06-17

Dnr 2015-785

Om åtgärden är en sådan ändring av cn byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1.
Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört fastighetsägare till berörda fastigheterna.
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Blidö-Boda 1:193 - föreläggande om städning och borttransport
av bilar, möbler, cyklar, kylskåp m.m.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
1.

Förelägga
att vid vite av 20 000 kronor senast 6 månader
efter det att detta beslut vunnit Laga kraft forsla bort följande föremål från fastigheten
Blidö-Boda 1:193 i Norrtälje kommun,
1 st Ford Mondeo, registreringsnummer CTK 982
1 st Mercedes 190, registreringsnummer O AM 240
1 st Chrysler Voyager, registreringsnummer DOR 645
1 st Ford Transit, registreringsnummer GZC 263
1 st trasig husvagn av äldre modell
Övrigt skrot, fordon sdäck, batterier, möbler, cyklar, kylskåp och tvättmaskin m.m. som
finns upplagt på fastigheten Blidö-Boda 1:193.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att de bilar, bildäck, batterier och kylskåp m.m. som
finns på fastigheten bör tas bort eftersom de utgör en risk för människors hälsa och miljön.
Bygg- och miljönämnden bedömer också att de möbler och annan bråte som finns på
fastigheten bör anses som nedskräpning och därför tas bort från fastigheten.
Med hänsyn taget till att fastighetsägaren inte hörsammat Storviks samfällighetsförenings
begäran om att städa fastigheten Blidö-Boda 1:193 och att fastighetsägaren inte svarat på
Bygg- och miljökontorets försök att få kontakt bedömer Bygg- och miljönämnden att det är
nödvändigt att ett beslut om vitesföreläggande att städa av och transportera bort bilar,
bildäck, möbler, kylskåp, tvättmaskin och annat skrot från fasigbeten tas.

Lagstöd
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 §, 15 kap 5a, 30 §§, 26 kap 9 och 14 §§.
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Underlag för beslut
Bilder från fastigheten, tagna vid inspektion 2014-04-25, bilaga 1
Anmälan från Storviks sam fåll ighets före ning genom
Tjänstcskrivelse 2015-04-27

____________
Bakgrund
Den 22 juli 2014 lämnade
egenskap av ordförande för Storviks
samfällighetsförcning in en olägenhetsanmälan angående nedskräpning av bilar, bildäck
möbler m.m. på fastigheten Blidö-Boda 1:193.
Av anmälan framgick att samfall ighets före ningen vid ett flertal tillfallen sökt kontakt med
ägaren till den aktuella fastigheten och bett honom städa upp på den.
Fastighetsägaren har inte vid något tillfälle brytt sig om föreningens begäran.
Bygg- och miljökontoret inspekterade fastigheten den 15 augusti 2014 och kunde konstatera
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 har sökt fastighetsägaren men inte fått
någon kontakt.

Avgift
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 21 § i Norrtälje kommuns taxebestämmelser
och taxa för verksamheter enligt miljöbalken att debitera
en
handläggningsavgift om 9 400 kronor motsvarande 8 timmars handläggningstid enligt 2014
års taxa.
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Gottröra-Mjölsta 1:41 - miljösanktionsavgift avseende inrättande
av enskilt avlopp utan tillstånd
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta 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 3 kap 1§ och punkten 3.1.1) i bilagan till samma förordning:
1.

personnummer
personnummer

f skall betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Gottrora-Mjölsta 1:41 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 enskilt avlopp för BDT-vatten. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen
att
har inrättat avloppsanordningen utan att söka tillstånd. Därmed ska en
miljösanktionsavgift 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.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2015-04-16 med tillägg 2015-06-03
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 § 86

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.
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Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig 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 miljösanktionsavgiften
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 miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt 2 § i Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön anges att det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta
avloppsanordningar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longitudcn 19° 15' samt inom Kallskärs skärgård.
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.

Bakgrund
Till Bygg- och miljönämnden inkom 2014-09-10 en ansökan för att inrätta en enskild
avloppsanordning för BDT-vatten. Vid granskning av ansökan framgick det att
avloppsanläggningen redan var anlagd. Detta bekräftades sedan vid utförd besiktning
2014-10-06.

Avgift
Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning 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
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Utdragsbestyrkande
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Kommunicering
Kommun!cering enligt förvaltningslagen har skett.
^ ^ H h a r getts möjlighet att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut. Ett yttrande
inkom 2015-06-02. Inkommet yttrande ändrar inte Bygg- och miljökontorets bedömning.
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Svartnö 2:22 - miljösanktionsavgift för inrättande av
avloppsanläggning utan tilistånd
BesJut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta 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 3 kap t§ och punkten 3.1.1 ) i bilagan till samma förordning:
1.
personnummer
760 19 Furu sund, ska betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Underlag till beslut
Tjänsteskri velse 2014-12-01 med tillägg 2015-03-23 och 2015-05-22
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15 § 10
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 67

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att
överträtt miljöbalken (SFS
1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 och förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd 13 §.
Den slutna tanken anlades 2012 enligt skrivelse från
men någon
ansökan om tillstånd till Bygg- och miljönämnden gjordes inte. Hela avloppsanläggningen
saknar tillstånd i Bygg- och miljökontorets arkiv. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att fastighetsägaren har inrättat avloppsanläggningen utan att ha ansökt om
tillstånd för dess anläggande.
Det har vid han dläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret föreslår att
Bygg- och miljönämnden beslutar att
betala miljösanktionsavgift
på 5000 kronor.

Betalning
Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betainingsuppmaning som kommer att sändas till
Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 4§.
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Efter sista betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5§ andra stycket Miljöbalken
verkställas som laga kraft vunnen dotn och beloppet förfaller till betalning detta datum även
om beslutet överklagas.

Lagstiftning
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 6§ punkt 2 är det förbjudet att släppa ut
avloppsvatten till mark, vattenområde eller grundvatten utan tillstånd eller innan anmälan
gjorts.
Enligt förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13 § är det
förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter skall anslutas.
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att
en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en verksamhet
som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter
meddelade med stöd av bal ken, utan att tillstånd bar meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt 30 kap 3§ miljöbalken ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
Enligt förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktions avgifter ska miljösanktionsavgifter
tas ut för de överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga
punkt 3.1.1 ) är miljösanktionsavgiften 5000 kronor för överträdelsen att utan tillstånd
inrätta en avloppsanläggning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt 30 kap 2§ miljöbalken ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt.

Bakgrund
Nyttjare av fastigheten SvartnÖ 2:22 informerade 2014-07-10 Bygg- och miljökontoret i
Norrtälje kommun om att sluten tank för vattentoalett anlagts utan tillstånd på fastigheten.
I inkommande skrivelse från
daterad 2014-10-09 anges att man under
2012 installerade en sluten tank på fastigheten Svartnö 2:22. Enligt skrivelsen togs
anläggningen i bruk under september 2012.

Utdrags bestyrkande
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Bygg- och miljökontoret utförde 2014-11-20 besiktning av avloppsanläggningen på
fastigheten Svartnö 2:22. Vid besiktningen konstaterades att fastighetens avloppsanläggning
utgörs av en sluten tank för vattentoalett och en slamavskiljare med efterföljande infiltration
för bad-, disk och tvättavlopp. Anläggningen för bad-, disk- och tvättvatten handläggs vidare
i tillsynsärende med diarienummer 2014- 001599.
För att installera cn ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltrationsbädd krävs
tillstånd från Bygg- och miljönämnden. Tillstånd för fastighetens avloppsanläggning har inte
sökts hos Bygg- och miljönämnden, i samband med nedläggande av avloppsanläggningen.

Kommimicering
Yttrande har inkommit från fastighetsägaren och verksamhetsutövaren efter det att Byggoch miljönämndens arbetsutskott kommunicerat förslag till beslut.
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Månadsrapport för perioden t o m maj månad 2015
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. Godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen

Underlag för beslut
Månadsrapport inklusive uppföljningsrapport samt tjänstcskrivelse daterad 2015-06-05

Bakgrund
Maj månads resultat visar ett överskott på 4 320 tkr. Kostnaderna var 1 763 tia lägre än
budgeterat samtidigt som intäkterna var 2 558 tkr högre. I kostnaderna ingår bl a personal
kostnader vilka var 1 285 tkr lägre än budgeterat. Rekrytering av personal pågår till tre
tjänser och ytterligare två kommer att rekryteras. Detta kommer att jämna ut kostnaderna
något. Även övriga kostnader var 478 tkr lägre än budgeterat för perioden.
De högre intäkterna kommer till största delen från bygglovenheten med 2 029 tkr. Miljöoch hälsoskydds intäkter är 480 tkr högre än budget.
Prognosen är att resultatet för 2015 kommer att sluta med ett överskott om ca 3 154 tkr där
bygglov kommer att stå för 1 697 tkr. I överskottet ingår också ett avräknat intäktsöverskott
om ca 4 000 tkr för startavgifter som uppkommer under 2015 där arbetsuppgiften kommer
att utföras under 2016.
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Verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2016-2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
1, Till Kommunfullmäktige (KF) i Norrtälje kommun lämna bilagda underlag till
verksamhetsplan avseende Bygg- och miljönämndens verksamhet 2016-2018, daterad
2015-06-08.
2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till Bygg- och miljökontoret att till nämnden
återkomma med ett förslag till ny konstruktion av taxan enligt Plan- och bygglagen. Detta
i syfte att göra taxan mer tydlig och förutsägbar. Förslaget till ny taxelconstruktion ska
samberedas med Kommunstyrelsekontoret.

Meddelande
Ingemar Wallén (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Underlag för beslut
Underlag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2016-2018, daterad
2015-06-08.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet (dock inte
den översiktliga planeringen, detaljplanering mm) och har den närmaste kontrollen över
byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga
uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnden inom byggnadsväsendet, bl a lag
om lägenhetsregister och förordningen om fastighetsregister. Bygg- och miljönämnden
fullgör också kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet (exklusive
naturvård), ex miljöbalkcn, livsmedelslagen, smittskyddslagen, foderlagen, strålskyddslagen
och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
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I syfte att uppnå god ekonomisk hushållning föreslås nämnden fokusera på att mäta och
styra produktivitet, effektivitet samt kvalitet. Nämnden avser genomfora månatlig mätning
av styrtal med påföljande information och utvärdering till medarbetarna för att de ska ha
möjlighet att, genom arbetsinsatser, löpande påverka erhållna värden i styrtalen.
Den svagare internationella utvecldingen och dämpad privat konsumtion bedöms påverka
Bygg- och miljönämnden i begränsad omfattning. Erfarenhetsmässigt hanterar Bygg- och
miljönämnden många men ganska små bygglovsärenden, vilka har visat sig vara mindre
konjunkturkänsliga. Inflyttningen till Stor-Stockholm fortsätter och kan, beroende av
kostnadsläget i Norrtälje, bidra positivt till t ex antalet sökta bygglov i vårt område. Omtag i
kommunens V A-plan påverkar verksamheten i stor utsträckning. Dels måste de krav
(förbud/förelägganden) som ställts på enskilda VA-losningar i samband med att Bygg- och
miljökontoret har gjort avloppsinventeringar ses över, dels kan omtaget innebära ett ökat
antal ansökningar om enskilda VA-lösningar samt en minskad möjlighet att lämna nya
bygglov inom områden där det krävs en samlad VA-anslutning.
Bygg- och miljönämnden deltar i samverkan i samtliga strategiska satsningsområden, men
särskilt och mest konkret inom de delar som rör innovativa mötesplatser och
bostadsförsöijningsstrategi.

Plan- och bygglovstaxan
Den taxa som i nuläget gäller för ärenden enligt Plan- och bygglagen utgår som
grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
För olika åtgärder enligt taxan gäller olika faktorer t ex Handläggningsfaktor (HF1 för
bygglov, HF2 för startavgift), KOM för kommunicering med t ex sakägare. Ofta ingår flera
olika åtgärder i en och samma prövning, då ska alla dessa åtgärder summeras för att ge den
slutliga kostnaden för t ex ett bygglov. Nuvarande taxa upplevs som svårbegriplig och
oförutsägbar. Det händer också att kunder upplever att de får felaktiga besked om vad det
slutliga avgiften blir (då har ofta kunden glömt ange någon förutsättning som påverkar
slutkostnaden). Detta leder till frustration och missnöje. I syfte att göra taxan m er tydlig och
förutsägbar bör den ändras. Målet är en långsiktigt hållbar taxa som är lätt att förstå och
arbeta med.
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Dalby 20 - bygglov för nybyggnad av 2 parhus, 3 flerbostadshus
(12 Igh) och 2 komplementbyggnader samt anslutning till
kommunalt VA
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för nybyggnad av 2 parhus, 3 flerbostadshus (12 lgh) och 2
komplemcntbyggnader samt anslutning till kommunalt VA.

Motivering
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 parhus, 3 flerbostadshus (12 lgh) och 2
komplementbyggnader samt anslutning till kommunalt VA.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för
bostadsändamål.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Ansökan handlar om 2 st. parhus och 3 stycken flerbostadshus. Fastigheten är tillräckligt
stor men med tanke på redovisad placering kommer det att bli svårt att uppfylla krav på
minsta fastighets storlek på 530 kvm. Föreslagna parhus har en yta på ca 85 kvm och
flerbostadshus ca 98 kvm. Föreslagna komplementbyggnader ligger mellan sökta
huvudbyggnader och kommer att placeras på framtida fastighetsgränser. Sökande har inte
redovisat framtida tomtindelningar.
Bygg- och miljökontoret har kommunicerat med sökande och meddelat att ansökan strider
mot gällande detaljplan samt att avvikelsen inte kan anses vara liten. Sökande har meddelat
att ansökan ska prövas i befintligt skick.
Bygg- och miljökontoret har inte kontrollerat tillgänglighet för personer med nedsatt
rörelse- och orienterings förmåga.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2015-06-17

Dnr 2015-1350

Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och
bygglagen.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-06-11

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 2 parhus, 3 fl erbostadshus (12 lgh) och 2
komplementbyggnader samt anslutning till kommunalt VA.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för
bostadsändamål i två våningar. Fastigheten kan bebyggas med en- och tvåbostadshus,
parhus och kedjehus. Minsta fastighetsstorlek för parhus är 530 kvm. Enligt gällande
detaljplan får parhus uppföras upp till 80 kvm och komplementbyggnader upp till 45 kvm.
Takmateria vara röda takpannor.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Ansökan handlar om 2 st. parhus och 3 stycken flerbostadshus. Fastigheten är tillräckligt
stor men med tanke på redovisad placering kommer det att bli svårt att uppfylla krav på
minsta fastighetsstorlek på 530 kvm. Föreslagna parhus har en yta på ca 85 kvm och
flerbostadshus ca 98 kvm. Föreslagna komplementbyggnader ligger mellan sökta
huvudbyggnader och kommer att placeras på framtida fastighetsgränser. Sökande har inte
redovisat framtida tomtindelningar.
Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal ar 5265 m2.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges for en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygg lov sprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört fastighetsägare till berörda fastigheterna.
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Humlö 1:18 - bygglov för tillbyggnad av gäststuga (carport)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, Avslå bygglov för tillbyggnad av en gäststuga (carport) inom fastigheten Humlö 1:18,

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Enligt gällande detaljplan har fastigheten ett område med punktprickad mark på 6 meter från
gräns mot norr, söder och öster. C:a 90 % av föreslagen tillbyggnad placeras över
punktprickad mark som inte far bebyggas.
Nu sökt tillbyggnad av en gäststuga (carport) bedöms inte vara förenlig med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap. 31 b § 1

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
Ansökan
Tjänsteslcrivelse 2015-04-02 med tillägg 2015-06-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 § 78
Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gäststuga (carport) inom fastigheten Humlö 1:18.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Delar av fastigheten omfattas av så kallad prickad mark
som inte får bebyggas. Byggnader måste placeras minst 6 meter från den södra gränsen och
den östra gränsen.
C:a 90 % av tillbyggnaden är placerad inom det punktprickade området.
Sökanden har fått möjlighet att senast 2015-04-07 revidera sin ansökan. Sökanden bar valt
att inte ändra sin ansökan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1, den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
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3, åtgärden inte måste avvakta att genomforandetiden för detaljplaner börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller dc krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, S och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första styckct,3,6,7-11 §§>12 § första stycket, 13,
17 och 18
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1

Kommunicering
Sökanden inkom 2015-06-04 med ett yttrande över Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Typ av åtgärd som nybyggnad eller tillbyggnad saknar betydelse. Vad
sökanden anför förändrar därmed inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Exp till
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Knutby 2 - bygglov för ändrad användning av parkeringsplats till
upplag av byggnadsmaterial
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov för ändrad användning från parkeringsplats till upplag av
byggnadsmaterial.

Motivering
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från parkeringsplats till upplag av
byggnadsmaterial„
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Föreslaget upplag för byggnadsmaterial ligger på en del av fastigheten som är avsedd för
parkering och är betecknad som mark som ej far bebyggas.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.
N u sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och
bygglagen varför ansökan avstyrks.

Lagrum
9 kap 30 § plan- och bygglagen
9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-06-14

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från parkeringsplats till upplag av
byggnadsmaterial.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader tor handels- och
kontorsändamål. Vald placering är avsedd för parkering och är betecknad som mark som ej
får bebyggas.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Föreslaget upplag för byggnadsmaterial ligger på en del av fastigheten som är avsedd för
parkering och är betecknad som mark som ej får bebyggas.
Sökande har tidigare ansökt om inhängt utegård med skärmtakt på en annan plats på
fastigheten. Efter hörandet av grannar ändrades ansökan till ansökan om uppförande av
staket. Placering har reviderats till samma placering som placering i den aktuella ansökan.
Bygg- och miljö har avskrivit ärende från vidare handläggning med motivering att det
handlar om en åtgärd som inte anses vara bygglovspliktig. Bygg- och miljökontoret har
uppmanat sökande att ta kontakt med väghållare/väghållama dvs. Gata- och parkenheten
samt Trafikverket för att se om sökt åtgärd kräver tillstånd från någon av dessa myndigheter.

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret har inte hört fastighetsägare till berörda fastigheterna.
Bygg- och miljökontoret har inte remitterat underlaget till väghållare/väghållarna.
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Oxhalsö 2:185 - strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (uthus)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1, Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
komptementbyggnad (uthus) samt markutfyllnad.

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (uthus) samt
markutfyllnad.
Fastigheten är obebyggd
Fastigheten är avgränsad mot öst och väst med bebyggda fastigheter. På den norra sidan är
fastigheten avgränsad mot Blidövägen. Fastigheten anses vara allmänrätts ligt tillgänglig.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivi tet (prop.
2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av de sökta enbostadshusen på
bekostnad av ett område som är tillgängligt för allmänheten.
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I mi Ij öbalks pr op os iti on en framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda komplementbyggnad ska placeras berör mark som är
allemansrättsiigt tillgängliga. Komplementbyggnad kommer genom sin användning och
hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsiigt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsiigt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
cxploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt komplementbyggnad samt markutfyllnad.
Sökande har redovisat en befintlig brygga på situationsplanen. Bygg- och miljökontoret vill
upplysa sökande att enligt våra uppgifter dvs. flygfoto samt vårt arkiv finns det inte någon
brygga som överensstämmer med den som redovisats. Brygga ingår inte i ansökan om
strandskyddsdispens. Bygg- och miljökontoret vill informera om att det krävs
strandskyddsdispens för uppförande av en ny brygga även för en ersättningsbrygga för en
äldre brygga på samma plats. För arbetet i vattenområdet kan det enligt 11 kap miljöbalken
krävas en anmälan om vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken far Bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-06-03
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt
markutfyllnad.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens landareal är 3,4736 ha. Fastighetens vattenareal är 2,4635 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoeh miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skal föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Oxhalsö 2:851 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
aimars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstifbnngen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Rimbo-Tomta 1:46 - bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus
och installation av eldstad samt anslutning till kommunalt VA
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus och installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA,
2. Bevilja startbesked för påbörjande av uppförande av en takkupa på ett enbostadshus inom
fastigheten Rimbo-Tomta 1:46 med stöd av 9 kap 4 b § plan- och bygglagen,
3. Tekniskt samråd erfordras,
4. En kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd,
5. Fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet,
6. Färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdi gställandesky dd, samt
7. Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus och installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA.
Kommunstyrelsekontorets planering- och utvecklingsenhet arbetar med framtagandet av
detaljplan för hela Midsjö-området. Inom området har kommunalt VA dragits fram och en
gång- och cykelbana från Rimbo fram till Midsjö-området har färdigställds.
Inlämnad ansökan stämmer överens med pågående detaljplan.
Ku sökt bygglov bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.
Nu sökt bygglov anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering enligt
2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid
lokaliseringen av bebyggelse.
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Lagrum
2, 8 och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
9 kap 4 b § plan- och bygglagen

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av cn åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag: Erik Bomark.
Startbeskedet upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs.
Vid installation av eldstad ska skorstensfejarmästaren alltid kontaktas, dels före
installationen och dels innan eldstaden får tas i bruk.
Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av myndigheterna
godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras i största möjliga utsträckning.
När du har fatt ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och din
kontrollansvarige till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag
till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Om projektet
bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.
Det åvilar den sökande att själv undersöka hos Vatten- och a vloppsavdel ningen, i Norrtälje
kommun, om sökt åtgärd medför avgiftsskyldighet enligt taxa för kommunalt vatten- och
avlopp.
Åtgärden får inte påböijas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
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Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv for att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.
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.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänstcskrivelse 2015-06-11

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus och installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Kommunstyrclsekontorcts planering- och utvecklingsenhet arbetar med framtagandet av
detaljplan for hela Midsjö-området.
Inom området har kommunalt VA dragits fram och en gång- och cykelbana från Rimbo
fram till Midsjö-området har gjorts.
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Enligt pågående detaljplan får fastigheten bebyggas med friliggande byggnader för
bostadsändamål upp till en våning med förhöjt väggliv upp till 1,3 m. Byggnadsarea inom
fastigheten får vara max 250 kvm, byggnadshöjd för huvudbyggnad 4,4 m och
komplemcntbyggnader 50 kvm sammanlagt. Huvudbyggnader får placeras minst 4,5 m och
komplcmentbyggnader 1,0 m från fastighetsgräns.
Planförslaget väntas antas av kommunfullmäktige den 15 juni 2015.
Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad.
Fastighetens areal är 5610 m2.
Fastigheten omfattas delvis av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område. Strandskydd kommer att upphävas
när pågående detaljplan vinner laga kraft.
Fastigheten omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploatcringsåtgärder.

Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Enligt 9 kap 4 b § plan- och bygglagen för en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte
bygglov för att
1, göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte
överstiger bostadshusets taknoekshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5
meter, eller
2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som
redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkupoma får uppta högst halva
takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de
grannar som berörs medger det.
Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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