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ÅKERÖ 17:11-föreläggande att ansöka om lov för olaga uppförd
komplementbyggnad nära tomtgräns
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att
1. påföra
ägare till fastigheten Åkerö 17:11, en byggsanktionsavgift
om 12 238 kronor, samt

2. förelägga H H H M H H H H H H ägare till fastigheten Åkerö 17:11 att snarast, doek
senast inom 2 månader från delgivningen av detta beslut, inkomma med en ansökan om
bygglov för uppförande av en komplementbyggnad,

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-02-05 konstaterades att en
komplementbyggnad på 20 kvm har uppförts närmare tomtgräns än fyra meter inom fastig
heten Åkerö 17:11.

Bygg- och miljönämnden bedömer att uppförd komplementbyggnad är lovpliktig och att
bygglov sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. Byggnadens placering närmare tomt
gräns än fyra meter innebär att angränsande fastighetsägare anses vara berörd av åtgärden
och därför kommer att ges tillfälle att yttra sig över ansökan.
ägare till fastigheten Åkerö 17:11, föreläggs med stöd av 11 kap 17
§ plan- och bygglagen att inkomma med en ansökan om bygglov. Ansökan ska vara
inlämnad senast inom två månader från delgivningen av detta beslut vilket bedöms vara
skälig tid for framställning a.v ansökningshandlingar.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordningen.
Berörd komplementbyggnad har en area om 20 kvm vilket ger en sanktionsarea om 20-15 5 kvm enligt 1 kap 7 § 1 punkten plan- och byggförordningen.
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Enligt 9 kap 6 § 2 punkten plan- och byggför ordningen är byggsanktionsavgiften fö* en
komplementbyggnad 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat
meter av byggnadens sanktion sarea.
År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om
0,25 x 44 500 +0,005 x 44 500 x 5 -1 2 238 kronor.
Lagrum
11 kap 17, 27 och 51 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 1, 6 §§ plan- och byggföroidningen (SFS 2011:338).

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

Bakgrund
Fastigheten Åkerö 17:11 är ianspräktagen. och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader, varav en avser den nu anmälda åtgärden.

Fastighetens areal är 2186 kvm. Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Åkerö 17:11 belägen inom riks
intresseområde för samlade natur- och kulturvärden (se kap 12).
Ägare till fastigheten
har i skrivelse daterad 2014-11-13 samt 2015*
08-13 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om att bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggsanktions
avgift om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid bygg- och
miljönämndens sammanträde.
Ägare till fastigheten har inte inkommit med svar på någon av skrivelserna.

Tillämplig lagstiftning
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov ska
Bygg- och miljönämnden ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en
viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden enligt 11 kap 1.7 §

j
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Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov får:
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än
det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäcimingsmatenal eller byggnadens yttre
utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detalj
plan.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden, om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av
någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10 §§ plan- och bygglagen, ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 § planoch bygglagen.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet,
A vgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin. skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fordel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut får de Överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp,

Utdragsbestyrkande

S

NORRTÄLJE
KOMMUN

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Datum

4(6)

2035-10-08

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 158

Dnr 2014-001173

Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna forordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är b yggsanktioiisavgiften för att trots förbudet i
10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett start
besked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. for en komplementbyggnad eller en arman liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. föi' ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handel sbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1—3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 pris
basbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Vid en av Bygg- oeh miljökontoret utförd besiktning 2015-02-05 konstaterades att en
komplementbyggnad på 20 kvm har uppförts närmare tomtgräns än fyra meter inom fastig
heten Åkerö 17:11.

ägare av fastigheten Åkerö 17:11, har i skrivelse daterad
2014-11-13 getts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Något svar på skrivelsen har inte ingivits. Efter
besiktning på platsen har en situationsplan med uppgifter om byggnadens placering och
storlek presenterats för fastighetsägarna.
Bygg- och miljökontoret bedömer att uppförd komplementbyggnad är lovpliktig och att
bygglov sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. Byggnadens placering närmare tomt
gräns än fyra meter innebär att angränsande fastighetsägare anses vara berörd av åtgärden
och därför kommer att ges tillfälle att yttra sig över ansökan.
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ägare till fastigheten Åkerö 17:11, föreläggs med stöd av 11 kap 17 §
plan- och bygglagen att inkomma mod en. ansökan om bygglov. Ansökan ska vara inlämnad senast
inom två månader ffån delgivnmgen av detta beslut vilket bedöms vara skälig tid for fram
ställning av ansökningshandlingar.
Enligt 1! kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon, bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
b yggförordnmgen.
Berörd komplementbyggnad har en area om 20 kvm vilket ger en sanktionsarea om 20-15 5 kvm enligt 1 kap 7 § 1 punkten plan- och bygg förordningen.
Enligt 9 kap 6 § 2 punkten plan- och bygg förordningen är byggsanktionsavgilten för en
komplementbyggnad 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadrat
meterav byggnadens sanktionsarea.
År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om
0,25 x 44 500 -K),005 x 44 500 x 5 =12 238 kronor,

Övriga upplysningar
Om lov ges i efterhand till åtgärden får Bygg- och miljönämnden bestämma om skyldighet
att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen.

Öm föreläggandet inte följs far Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
Överträdelsen kan innebära att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 § i plan- och
bygglagen. Även om bygglov beviljas i efterhand för en åtgärd som har utförts utan lov, kan
avgiften tas ut.
Öm en bygg sankt! onsavgi ft har beslutats för en överträdelse och den avgiftsslcyldige där
efter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som
följer ay 9 kap plan- och byggförordningen. Den sammanlagda, avgiften for överträdelsen
får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
En byggsanlctionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgift sskyldige. Detta gäller dock inte om bygg- och miljö
nämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter att
beslut har fattats.

Ut drag sbest yrkand e

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 158

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

6(6)

201540-08

Dnr 2014-001173

Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till Överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljö
nämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet avskrivs
från nämndens vidare handläggning.
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Gördelmakaren 3 - miijösanktionsavgift avseende för sent
inkommen årsrapport för Iäckagekontroli av köldmedia
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg och miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808), 9 kap 17 § förordning (2012:259) om rmljösanktionsavgifter med
hänvisning till 29 § förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen att:

1.

organisationsnummer
i egenskap av ansvarig operatör
för köldmedieanläggningen på rubricerad fastighet under 2014, ska betala en miljö-sanktions avgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport för Iäckagekontroli inkommit
till tillsynsmyndigheten för sent.

Betalning
Mi Ij ö sanktions avgiften skall betalas enligt hetalningsuppmamng som inom kort kommer att
sändas till Er från. Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast mom 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.
kgakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
Motivering
B w ^m clm niliönäm nden bedömer att en miijösanktionsavgift på 1000 kronor ska påföras
årsrapport för Iäckagekontroli inkom efter angiven tid, enligt 29 §
förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
Underlag tm beslut
2015-05-21: Årsrapport inkommen
Bakgrund
_______________
På fastigheten Gördelmakaren 3 h a d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | u n d e r år 2014 en total
rapportenngsskyldig leoldmediemängd på 44 kg. Köldraediemängden är fördelad på
sammanlagt 3 aggregat. En årsrapport för Iäckagekontroli avseende år 2014 mkam först
2015-05-21, det vill säga efter angiven tid.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 10 kg eller mer, senast den 31 mars
inkomma med en rapport från läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från före
gående år till tillsynsmyndigheten.

Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart
oskälig.
Enligt 30 kap 3 § miljöbalken (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket
riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miIjösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgiftpå 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

!
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Harka 2:21- miljösanktionsavgift avseende avloppsanläggning
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 milj ösanktionsa vgifter 3 kap 1 § 1 punktenatt:

1.

personnummer

skall betala miljösanktionsavgift på

5000 kronor.

Betalning
Miljösankt ionsavgiften 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 far 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.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Harka 2:21 har gjort sig skyldig
till överträdelse mot förordningen (SFS i 998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det krävs tillstånd för
inrättande av BDT-(bad; - disk och tvätt )avl opp. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen
att Borg Karl-Ivar 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
Besiktning 2015-08-04
Tjänsteskrivelse 2015-09-09
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Bakgrund
Fastighetsägare kontaktade Norrtälje kommuns Kontaktcenter 2015-03-31 for att ta reda på
när slamtömning for fastighetsens BDT-avloppsanläggning skulle ske. Enligt Norrtälje
kommuns arkiv saknas tillstånd för avloppsanläggning på ovanstående fastighet.
Tjänsteskrivelse med information om startat tillsynsärende på fastigheten skickades till
fastighetsägare 2015-05-20, Fastighetsägare kontaktade bygg- och miljökontoret och
informerade om att avloppsanläggningen blev anlagd for ca 2 år men ingen ansökan till
bygg- och miljönämnden gjordes då. Handläggare informerade fastighetsägare om
milj Ösanktionsavgiften, som utgår vid anläggande av avloppsanläggning där beslut om
tillstånd saknas.

Inspektion på fastigheten utfördes av bygg- och miljökontoret 2015-08-04. Det kunde
konstateras att avloppsanläggningen redan var anlagd och i bruk, Avloppsvattnet avleds till
en slamavskiljare (2~kammarbrunn) och vidare till en fördelningsbrumi innan det avleds till
infiltrationen med 2 luftningsrör.

Tillämplig lagstiftning
Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.

Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, milj ösanktionsavgi ft, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälnmgspliktig 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 milj ösankti onsavgiften
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 milj ösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får en kommun
meddela föreskrifter om att det istället för anmälan krävs tillstånd for att inom vissa delar av
kommunen inrätta bad-, disk och tvättavlopp (BDT-avlopp).

Utdragsbcstyrkande

k !\
*' i r k
\ n V.

NORRTAL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 160

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

3(3)

Datum

2015-10-08
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Enligt 2 § i Norrtälje kommuns lokala föreskrifter for 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
longituden 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 ar uppenbart oskälig.
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Island 1 - miljösanktionsavgift avseende försent inkommen
årsrapport för läckagekontroll av köldmedia
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808),
9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifler med hänvisning till 29 §
förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen att

1. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ r g a n i s a t i o n s n n m m e r R B B B B B i egenskap av ansvarig
operatör för köldmedieanlaggningen på rubricerad fastighet under 2014, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport för läckagekontroll
inkommit till tillsynsmyndigheten för sent.

Betalning
Miljösanktioiisavgiften 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.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att en miljösanktionsavgift på 1000 kronor ska påföras
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ d å årsrapport för läckagekontroll inkom efter angiven tid, enligt 29 §
förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Underlag till beslut
2015-09-07: Årsrapport inkommen

Utdragsbeatyrkau.de
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Bakgrund
På fastigheten Island 1 hade
under år 2014 en total rapporterings™
skyldig köldmediemängd på 35,5 kg, Köldmediemängd en är fördelad på sammanlagt 5 st
aggregat, En årsrapport för läckagekontroll avseende år 2014 inkom först 2015-09-07, det
vill säga efter angiven tid, Detta efter att påminnelse att inkomma med årsrapport
kommunicerats 2015-09-02,

Tillämplig lagstiftning
Enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozosmedbrytande ämnen
ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 10 kg eller mer, senast den 31 mars
inkomma med en rapport från läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från
föregående år till tillsynsmyndigheten,

Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oakfcsamhet Avgiften skall dock inte tas ut om den är uppenbart
oskälig,
Enligt 30 kap 3 § mtljöbalken (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas
mot ges tillfälle att yttra sig,
Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) ommiljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift på 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrylande ämnen,

_____________________
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Skärsta 1:59 - miljösanktionsavgift avseende för sent inkommen
årsrapport för läckagekontroli av köldmedia
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808), 9 kap 17 § förordning (2012:259) om rm 3jös anktionsavgi ft er med
hänvisning till 29 § förordningen (2007:846) om fluore rande växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen att:

].

organisationsnummer
i egenskap av ansvarig operatör
för köldmedieaniäggmngen på rubricerad fastighet under 2014, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport för läckagekontroli
inkommit till tillsynsmyndigheten för sent

Betalning
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, verleställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.
Motivering
"
1 " '* lämnden bedömer att en miljös&nktionsavgift på 1000 kronor ska påföras
då årsrapport för läckagekontroli inkom efter angiven tid, enligt 29 §
förordning (SFS 2007:846) om fluore rande växthusgaser och ozonne dbrytande ämnen.
Underlag till beslut
2015-04-22: Årsrapport inkommen
Bakgrund
På fastigheten Skärsta 1:59 hade
under år 2014 en total
rapporterings skyldig köldmediemängd på 166 kg. Köldmediemängden är fördelad på
sammanlagt 6 aggregat. En årsrapport för läckagekontroli avseende år 2014 inkom först
2015-04-22, det vill säga efter angiven rid.

Utdragsbestyrkande
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 29 § förordning (2007:846) om ftuorerande växthusgaser och ozomiedbrytande ämnen
ska operatören, till anläggning med köldmediemängd 1.0 kg eller mer, senast den 31 mars
inkomma med en rapport trän läckagekontroll gällande samtliga kontrollrapporter från
föregående år till tillsynsmyndigheten.

Enligt 30 kap 2 § miljobalken (1998:808) ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall doek inte tas ut om den är uppenbart
oskälig.
Enligt 30 kap 3 § miljobalken (1998:808) skall tillsynsmyndigheten besluta om
miljösanktionsavgift och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Enligt 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljosanktionsavgifter skall
miljösanktionsavgift på 1000 kronor tas ut for överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
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Dnr 2015-2779

Sika 4:37 m fl - nya kvartersnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar att följande nya kvartersnamn i Sika antas

Biogasen
Lustgasen
Naturgasen
Syrgasen
Ädelgasen

Underlag för beslut
Tjänsteskri velse daterad 2015-09-21

Bakgrund
Eftersom vi tidigare namns att vägarna i området med temat ädelgaser. Så har
namnberedningen valt att även namnsätta de fem nya kvarteren med gasnamn.

Utdragsbestyrkande
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Dm 2015-2778

Beslut om riktlinjer för kvartersnamnsättning
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och
miljökontoret för vidare handläggning.

Underlag för beslut
Tjänsteskri velse daterad 2015-09-16
Förordning (2000:308) om fastighetsregister

13 § Om kvartersindelningen och k varter snamnen skall ligga till grund, för beteckningarna
for register enheter, skall kvartersmarken delas in i områden, kvarter. Ett kvarter skall ges ett
kvartersnamn.
Även annan mark med kvartersliknande karaktär skall delas in i kvarter som ges kvarters
namn, om beteckningssättet med kvartersnamn används inom orten.
20 § Lantmäterimyndigheten beslutar i frågor som rör allmänna delen, om inte annat följer
av 19 § eller av andra stycket i denna paragraf. Lantmäteriet får överlåta sin beslutanderätt
enligt 19 § till den kommunala lantmäterimyndigheten.
Kommunen beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn. Lantmäterimyndigheten ska
ges tillfälle att yttra sig och ska underrättas om beslutet. Förordning (2008:687).

Bakgrund
Norrtälje och Rimbo är de orter i kommunen som historiskt har kvartersnamn. Vid avstyck
ningar av mark med kvarterliknande karaktär i en ort som sedan tidigare använt lcvartersbeteckningar bör de nya områdena ges nya kvartersnamn.
Kvartersnamn bör avspegla historien för platsen där kvarteret ligger, om det är möjligt. När
stora områden avstyckas i många kvarter ät det ibland omöjligt att hitta kvartersnamn med en
historisk prägel. Då kan kategorinamn istället vara lämpligt att använda (till exempel fåglar,
svampar, yrken, fiskeredskap m fl).
För att förenkla för Lantmäteriet var vi i framtiden vill ha kvartersnamn skall detta beslut
underlätta deras handläggning.
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Dnr 2014-2856

Delår 2 Bygg- och miljönämnden 2015
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna delårsrapport 2,
augusti månad 2015, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2015,

Underlag för beslut
Delårsrapport 2 för bygg- och miljönämndens verksamhet 2015, augusti månad 2015.

Sammanfattning
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott om ca 4 milj kronor jämfört med budget,
vid årets slut. Detta beror delvis på ökade intäkter från hantering av många ärenden (både ett
ökat antal nya och rensning av gamla), i kombination med lägre personalkostnader. Byggoch miljökontoret har under perioden haft en hög personalomsättning, inom ett
svårrekryterat område. Effektiviteten och produktiviteten har kunnat hållas uppe pga
särskilda insatser, dock är detta inte hållbart i längden.
Sammanfattningsvis kan konstateras att bygg- och miljönämnden under delår 2 i hög grad
har uppfyllt målet med god ekonomisk hushållning. Övriga mål är också på god väg att
uppfyllas.
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Sammanträdesdagar för 2016
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att följande sammanträdesdagar
antas för år 2016
A rbetsutskottet

B yg g -o c h m iljönäm nden

14 januari
4 februari
10 mars
7 april
12 maj
2 juni

28 januari
25 februari
23 mars (ons)
28 april
24 maj
(tis)
21 juni
(tis)

1 september
22 september
13 oktober
10 november
1 december

1 september
13 oktober
24 november
8 december

Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl 15.15.
Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl. 15.00 med vissa undantag.
Vid extra au före nämnd böljar au 15:00 och nämnd ca 15:10.
(nämndens sammanträde i december kan komma att förläggas till fm).
Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas bölja 13.30,

Utdrags!) estyrkande

