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Dnr 2015-1952

Dolomiten 3 - uttagande av fayggsanktionsavgift för olaga upp
förande av flerbostadshus och komplementbyggnad utan start
besked.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att
1, påföra
byggherre på fastigheten
Dolomiten 3, en byggsanldionsavgift om 904 685 laxmor for påbörjandet av byggnation
av två stycken flerbostadshus och en komplementbyggnad mnan bygg- och miljö
nämnden utfärdat ett beslut om bygglov och startbesked i ärende med diarienummer
BoM 2014-2724,

H/lotivering
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse 18-10 kap plan- och bygglagen Avgiftens storlek framgår av bestämmelserna, i
9 kap plan- och byggförordningen.

Vid besiktning på plats den 26 juni 2015 kunde bygg- och miljökontoret konstatera att ett fler
bostadshus hade uppförts samt att grundläggning av komplementbyggnad och ytterligare ett
flerbostadshus hade påbörjats innan startbesked getts. Startbesked utfärdades den 2 juli 2015 för
de aktuella åtgärderna.
Aktuellt flerbostadshus har en brutto- och öppenarea om 719 kvm vilket ger en sanktion sarea
om 7 1 9 - 1 5 - 704 kvm.
Enligt 9 kap 6§ plan- och bygg förordningen ar byggsanktionsavgiflen för att trots förbudet i. 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (PBF 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 eller 9 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för ett flerb ostadshus, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 pnsbashelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktion satea.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är sanktjonsavgiften för att påbölja en nybyggnad
av en komplementbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 0;25 pnsbashelopp
med ett tillägg om 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktions area.
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År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor, vid en beräkning; av byggsanktionsavgift blir
avgiften:
3 x 4 4 5 0 0 -1 3 3 500 kronor
0,02 x 44 500 = 890 kronor
890 x 704 ■- 626 560 kronor
Detta ger att byggsanktionsavgiften får att uppfora ett fl erbostadshus innan startbesked getts
uppgår till 133 500 + 626 560 ~ 760 060 kronor.
Bygg - och. miljönämnden gör bedömningen att en gjuten platta (grundläggning) är ett
påbörjande av nybyggnation. Ingen yta som ar beräkningsgrundande för sanktionsavgiflen
tillskapas dock genom denna åtgärd.
Detta ger att sanktionsavgiflen för att påbörja nybyggnation av ett fl erbostadshus genom att
bland annat gjuta en platta uppgår till 3 prisbasbelopp som är 133 500 kronor.
Sanktionsavgiflen för att påbörja en åtgärd som gäller uppförande av komplementbyggnad
genom att gjuta en platta är 0,25 prisbasbelopp vilket ger en sanktionsavgi.fi om 11 125 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 760 060+ 133 500+ 11 125 - 904 685 kronor.
Övriga åtgärder som är utförda på fastigheten såsom pålning bedömer bygg- och miljönämnden
är förberedelser inför byggnation och kontoret gör bedömningen att dessa åtgärder inte gör att
nybyggnation av de resterande två flerbostadshusen kan anses ha påbörjats.

Lagrum
10 kap 3 och 11 kap 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 6 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-01
Fotografi från besiktning 2015-06-26
Fotografi från besiktning 2015-06-26
Situationsplan från ärende 2014-2724 inkommen 2015-06-17
Fasadritning från ärende 2014-2724 inkommen 2015-02-24
Plan-, fasad-, och sektionsritning från ärende 2014-2724 inkommen 2014-11-26
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Ärendet
Bygg- och miljökontoret har vid besiktning utförd 2015-06-26 fått kännedom om att ett
flerbostadshus har uppförts samt åtgärder vad gäller grundläggning vidtagits utan startbesked inom fastigheten Dolomiten 3.

Bakgrund
En ansökan om bygglov för aktuella byggnader (fyra stycken flerbostadshus och komplement
byggnad) inkom till bygg- och miljökontoret den 26 november 2014.
Ansökan har vid ett flertal gånger kompletterats och reviderats, ett beslut i ärendet togs den 26
juni 2015.
Vid besiktnrng på plats den 26 juni 2015 kunds bygg- och miljökontoret konstatera att ett fler
bostadshus hade uppförts samt att grundläggning av komplementbyggnad och ytterligare ett
flerbostadshus hade påbörjats.

Bygg- och miljökontoret skickade den 29 juni ut ett förbud att fortsätta arbetet med nybygg
nation av fyra stycken flerbostadshus och komplementbyggnad till dess att startbesked utfärdats.
Startbesked för åtgärderna utfärdades 2015-07-02.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska 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 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (by ggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap, 12 §.

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtiigen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort får att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fail sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sattas ned till hälften eller till en fjärdedel.
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Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oalctsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
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 fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftssfcyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen,
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanlctionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 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 imian byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en arman liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanlctionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
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Övriga upplysningar
En byggsanlctionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 1i kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.

De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
pri sbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats for eu överträdelse och den avgiftsskyldige där
efter inte vidtar rättelse ska en ny avgift for överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som
följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50
prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.

T
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Del av Frihamra 1:8 - förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus
B eslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Frihamra 1:8

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-04-01 inom fastigheten Frihamra
1:8 konstaterades att fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och ett par mindre uthus.
Garage eller större uthus saknas. Byggnaderna är placerade i ena änden på tomten. Ett
vanligt staket är uppsatt runt hela fastigheten.

Bedömning gjordes att befintlig tomt är av normal storlek och stämmer väl överens med
byggnadstraditionen i området, Uppförande av ytterligare ett bostadshus på tomten skulle
mnebära tillskapande av en tomt som strider mot bebyggelsetraditionen i området.
En bostadsfastighet ska rymma bostadshus med komplementbyggn.adei; parkering och plats
för utevistelse och lek. Ansökan avstyrks med stöd av 8 kap 9 § plan- och bygglagen då sökt
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus innebär tillskapande av en fastighet som
med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar inte kan anses vara varaktigt
lämpad för sitt ändamål.
Fastigheten ligger inom primärt vattenskyddsområde för Fmsta-Kilen. Detta område är
reservvattentäckt för Norrtälje kommun. Nyetablering inom skyddsområdet bör endast ske
ytterst sparsamt för att inte riskera att vattenkvalitén förorenas eller på annat sätt försämras.
Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av enbo stadshus bedöms mte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 3 1 § plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap, 8 kap 9 § och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken
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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.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-17 med tillägg 2015-10-01
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 § 75
Skrivelser från sökande 2015-06-22 samt 2015-09-14

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Frihamra

1: 8.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader.
Fastighetens areal är 1 630 m2.
Fastigheten ligger inom primärt vattenskyddsområde för Finsta-Kilea Detta område är
reserwattentäckt för Norrtälje kommun.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som ärm est lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden orn 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. Ömråden som har betydelse frän allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 8 kap 9 § plan- och bygglagen 9 ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till. stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
1. natiu-förutsättningama så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det Emns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som
medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för
utryckn mgsfordon.
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller onenferingsförraåga ska kunna komma fram till
byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både fnyta och parkering enligt första
stycket 4, ska man i första hand ordna å i yta.

Kommtinicering
Sökanden inkom 2015-06-22 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut och sedan med ytterligare ett yttrande 2014-09-14. Vad
sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Gisslingö 1:11 (Stora Enskär 12) - strandskyddsdispens och
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
fritidshus samt

2.. avstå förhandsbesked for nybyggnad av fritidshus.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
formån för eget bifallsyrkande.

Motivering
Fastigheten Gisslingö 1:11 är belägen på östra sidan av ön Stora Enskär. Fastigheten är
ianspräktagen och bebyggd med ett fritidshus och två komplementbyggnader. Sökt byggnad
placeras mellan befintlig huvudbyggnad och strandlinjen. Den befintliga huvudbyggnaden
ligger c: a 30 m från strandlinjen. Sökt byggnad placeras i sin helhet inom fria passagen.

Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd, Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
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 sfrandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått fördas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.

Utdrag sbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 169

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(5)

2015-10-22

Dnr 2015-2160

Olika typer av byggnader uppfattas olika for 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 mom sökt område bedöms utökas av den sökta byggnaden på
bekostnad av ett område som är tillgängligt for allmänheten.
Det sökta fritidshuset strider mot översiktsplanen.
Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap 25 § miljöbaiken får en inskränkning i enskildas
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna i 7 kap
miljöbaiken inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Bestämmelserna medför dock inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra
omständigheter än de särskilda skäl som anges i 7 kap 18c § miljöbaiken.

Lagrum
7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbaiken
2 kap plan- och bygglagen

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskri velse daterad 2015-09-26

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom
fastigheten Gisslingö 1:1.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och två komplementbyggnader.
Fastighetens landareal är 4080 m2 och vattenareal är 5000 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbaiken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbaiken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gisslmgö 1:11 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet Stockholms skärgård, yttre delen (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Gisslingö 1:11 belägen inom område
av riksintresse for totalförsvaret (se kapitel 12). Beslut om bygglov eller förhandsbesked
inom området ska prövas av länsstyrelsen med stöd av 11 kap 10-12 § § plan- och
bygglagen om inte tillstyrkan föreligger från ansvarig militär myndighet.

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 omr åde 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
strand skyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse for 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 for 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.
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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 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 exp 1oatermgsåtgärder.
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 remitterat ärende till Försvarsmakten,

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Sökt placering anses ianspråletagen och inte allemansrättsligt tillgänglig.
Placeringen kan heller inte anses strida mot syftet med strandskyddet. Enligt
proportionalitetsprincipens skrivning får inskränkningen inte gå längre än för att
syftet med skyddet skall tillgodoses. I detta fall får inskränkningen anses strida
mot proportionalitetsprincipen. Den befintliga sjöboden även om den lagtekniskt
mte genererar någon hemfridszon gör att platsen uppfattas som ianspråletagen
och inte allemansrättsligt tillgänglig. Därför skall dispens och bygglov beviljas.
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Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande!
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Grövsta 8:74 - bygglov för nybyggnad av garage (ändrad
placering)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå, bygglov tor nybyggnad av ett garage (ändrad placering) inom fastigheten
Grövsta 8:74.

Motivering
Förslaget strider m ot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:

Enligt gällande detaljplan är punktprickad mark sex meter frän gräns mot nordväst. Föreslagen,
nybyggnad av garage placeras två meter från nordvästra gränsen. C:a 65 % av garaget placeras
på punktprickad mark som inte får bebyggas.
Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § plan- och
bygglagen (PBL)«
Sökanden har anfört att garaget kan placeras 3,5 meter från nordvästra gränsen om föreslagen
placering inte beviljas. C:a 40 % av garaget placeras dock på punktprickad mark som inte lår
bebyggas. Vad sökanden bar anfört förändrar därför inte bygg- och miljökontorets ställnings
tagande.
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte

Lagrum
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse
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Du kan begära att beslutet överprövas
Öm ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga, det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 med tillägg 2015-10-05
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-04 § 99
Skrivelse från sökande 2015-09-17

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Grövsta 8:74

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Sex meter från nordvästra tomtgränsen är punktprickad
mark som inte får bebyggas.

Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om det inte finns andra bestäm
melser inom detaljplan. Den högsta, tillåtna byggnadshöjden for komplementbyggnad är 2,5
meter.
Föreslagen placering av garage är ca en meter från den östra gränsen och föreslagen
byggnadshöjd av garage är drygt tre meter. Dessa avvikelser har redan prövats och beviljats
av bygg- och miljönämnden, dnr 2014-001982.
Fastigheten är iansprålctagen och bebyggd med fritidshus på 66 n r.
Fastighetens areal är 2807 n r.
Sökanden har valt att ansökan ska prövas av bygg- och miljönämnden som en avvikelse som
strider mot gällande detaljplan.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen tar 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 område sbe stämm el $emas syfte och
avvikelsen ar 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 avvalda att genomförandetiden för detaljplaner bötjar 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.
Kommunicermg
Sökanden inkom 2015-09-17 med ett yttrande överbygg- och miljönämndens arbets
utskotts förslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

Exp till

Utdragsbe styrkande

1a

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 171

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2015-10-22

Dnr 2014-581

Häverö-Kailboda 1:48 - strandskyddsdispens och bygglov för
nybyggnad av uthus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
uthus inom fastigheten Häverö-Kailboda 1:48 samt
2. avslå bygglov för nybyggnad av uthus inom fastigheten Häverö-Kailboda 1:48.

Motivering
Några av miljö balkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte före
ligga för sökt bebyggelse,

En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt 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.
Även om ett mindre uthus inte har någon egentlig hemfadszon, bedöms den ändå riskera att
ha en privatis erande effekt och därmed avhålla allmänheten från att nyttja området.
I miljobalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde for 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 uthuset ska placeras berör mark som ar allemansrättsligt tillgänglig då hela fastigheten är obebyggd. Uthuset riskerar att ta i anspråk mark
d ie r avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och
där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är aUemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften.
Nu sökt nybyggnad av uthus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 33 §
plan- och bygglagen.

Lagrum
7 kap 13-15, 17b och 17c miljöbalken

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 ärendete 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 för beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-06-18 med tillägg 2015-10-06
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 135

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av uthus inom fastigheten
Häverö-Kallboda 1:48.
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 32,6 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalk en, Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger,
Fastigheten är upptagen i MIFO-registret, område med förorenad mark.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för al leman srättslig 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 mte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten ftån att beträda ett område där den
annars skulle ha fått fardas 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 sfrandskyddets
syften,
2. genom en vag, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen.
3. behövs får 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 till
godoses 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 npp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalk en far strandskydds dispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Kommunicering
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.

Utdragsbestyrkande
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Del av ISSJÖ 3:8 - strandskyddsdispens och förhandsbesked
för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå.
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 lcap 13-15 och 26 §§ miljöbalk en för nybyggnad av
fritidshus samt

2. avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Motivering
Tomtplatsen ligger i anslutning till en bebyggd fastighet men är obebyggd och ligger
inom strandskyddat område.

Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte före
ligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna intressen
som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strand
skyddet i normalfallet har företräde framfor andra allmänna eller enskilda intressen och
möjligheten att besluta om undantag från strand skyddet ska tillämpas med stor rest a k 
tivitet (prop. 2008/09:119, sid. 53). Inte bara betydelsen av strand skydds områden idag utan
även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
I 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 allemsnsrättsligt tillgängliga. Fritidshuset kommer genom sin användning och hem fridszon
att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten Ifån att vistas på mark som, nu är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.

Utdragsbestyrkande
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna hevarandeintresset tar anses överväga det enskilda
explo aterings intre sset.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms inne
bära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen.

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

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse undertecknad 2015-09-16

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad a.v fritidshus
inom fastigheten Issjö 3:8.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan,

Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 52011 n r.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skal föreligger,
Tomtplatsen omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje
kommun. På fastigheten i närheten av sökt plats finns det fomlämningar.
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Tifiämpfig 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 får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beäkta endast om det området som har dispensen avser
1. redan ha.r tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att hllgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan till
godoses 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) fram gåratt de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§ miljö
balken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets
intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön.
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Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen.
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Dnr 2015-1240

Knutby 2 - bygglov för ändrad användning av parkeringsplats till
upplag av byggnadsmaterial
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. avslå bygglov för ändrad användning M n parkeringsplats till upplag av
byggnadsmateri al.

Motivering
Ansökan avser bygglov för andrad användning frän parkeringsplats till upplag av
byggnadsmaterial.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende,
Föreslaget npplag för byggnadsmaterial ligger på en del av fastigheten som är avsedd för
parkering och är betecknad som mark som ej får bebyggas.
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 g l plan- och
bygglagen.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

Btdragsbestyrkande
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Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger m 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
Tjänsteskrivelse 2015-06-14 med tillägg 2015-09-28
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 126
Skrivelse från sökande 2015-07-23

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

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader för 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.

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 är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattmng och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Utdragsbestyrkande
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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
bygglovsprovning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,74 1 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
Om åtgärden är cn 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/väghållama.
Kommunicering
Sökanden inkom 2015-07-23 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.
I yttrandet åberopade sökanden att det handlar om ett tidsbegränsat bygglov. Bygg- och
miljökontoret har bedömt att det inte är en sådan tillfällig åtgärd enligt 9 kap 33 § planoch bygglagen som innebär att förutsättningar att bevilja tidsbegränsat bygglov
föreligger.
Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Exp till
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Del av Matstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
L avslå förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom del av fastigheten
Malstaby 2:9.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.

Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området. Förhandsbesked och bygglov har
beviljats för ett flertal bostadshus i det absoluta närområdet. Nu sökt förhandsbesked
bedöms också i sig vara en ny samanhållen bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse; tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och ffiytor finnas.
Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaljplaneläggning enligt 4
kap 2 § plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap, 4 kap 2 § plan- och bygglagen
3-4 kap railjöbalken
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Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteslcri velse 2015-10-01

Ärendet
Ansökan avsei: förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom del av fastigheten
Malstaby 2:9.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Tomtplatserna är obebyggda.
Fastighetens areal är 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är delar av fastigheten Malstaby 2:9 belägna inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12), sökta tomtplatser är placerade utanför
detta område.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Enligt 2 kap 1-5 § § plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas for
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.
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Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Norrvreta 2:24 - föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken
angående olaga nybyggnad av brygga
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. i ö r e l ä g g a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ägare till fastigheten Norrvreta 2:24, att snarast, dock senast
inom 6 månader från delgivningen av detta beslut, riva och bortforsla uppförd brygga,
samt
_____________
2. att om föreläggandet inte följs s k a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ägare till fastigheten Norrvreta 2:24,
betala ett vite om 50 ÖÖO kronor.

Motivering
Rygg- och miljönämnden har via mkommen anmälan 2013-09-19 fått kännedom om att en
brygga kan ha uppförts/anlagts utan tillstånd inom fastigheten Norrvreta 2:24.

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014-05-Ö7 konstaterades att en brygga
har nppförts/anlagts inom fastigheten Norrvreta 2:24,
Ägaren av fastigheten Norrvreta 2:24 har i skrivelse daterad 201340-28 getts möjlighet att
mkomma med en förklaring till utförd åtgärd, samt har informerats om eventuella påföljder.
Utförd brygga bedöms kräva strandskyddsdispens enligt 7 kap 15 § miljöbalken.
|ägare av fastigheten Norrvreta 2:24 sökte 2011-09-15 strandskyddsdispens får
nybyggnad av brygga. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att
förutsättningar for dispens inte fanns, och upphävde bygg- och miljönämndens beslut.
Länsstyrelsens beslut överklagades inte.
| ägare av fastigheten Norrvreta 2:24, föreläggs med stöd av 26 kap 9 §
miljöbalken att senast inom 6 månader från delgivningen av detta beslut riva och bortforsla
uppförd brygga då erforderlig dispens från strandskyddet inte kan beviljas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken far föreläggandet förenas med vite.
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Ett beslut om
till fastigheten Norrvreta 2:24, ska betaia ett vite om
50 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
bryggan är uppförd utan erforderlig dispens samt att Hans-Erilc trots föregående
brevkommumcering ännu inte vidtagit rättelse.
ägare av fastigheten Norrvreta 2:24 har inte inkommit med någon skrivelse i
ärendet.

Lagrum
26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Underlag till beslut
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-09-24

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via. skriftlig anmälan inkommen 2013-09-19 fatt kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten Norrvreta 2:24.

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2014-05-07 konstaterades att en brygga
har upp fört s/aniagts inom fastigheten Norrvreta 2:24.

Bakgrund
Fastigheten Norrvreta 2:24 ingår i område som saknar detaljplan.

Fastighetens areal är 8900 n r,
Fastigheten är obebyggd.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 2:24 belägen inom
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet och riksintresseområde för samlade kulturoch naturvärden.
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Nu utförd åtgärd avser en brygga.
|ägare av fastigheten Norrvreta 2:24 har i skrivelse daterad 2013-10-28 getts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder.
|Ägare till fastigheten Norrvreta 2:24, har inte inkommit med någon skrivelse i
ärendet.
Några av mdjöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet
bedömdes inte föreligga för utförd åtgärd varför dispens inte kunde beviljas för åtgärden i
enlighet med Länsstyrelsens beslut daterat 2012-12-13.
ägare av fasti gliet en Norrvreta 2:24 inkom 2013-02-21 med ansökan om
strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga. Ansökan gällde tillbyggnad av samma
brygga som länsstyrelsen upphävde i beslut daterat 2012-12-13. Bygg- och miljönämnden
beviljade först strandslcyddsdispensen, ärendet gick vidare till länsstyrelsen som
konstaterade att den befintliga bryggan inte var lagligt uppförd och då
strandskyddsdispeiisen inte kunde beviljas upphävde och återförvisade länsstyrelsen beslutet
för ny handläggning av bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
avslog då ansökan om strandskydds dispens för tillbyggnad av brygga.

Tillämplig lagstiftning
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på tand och
i vatten.

Inom ett strandskyddsområde 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. gräviiingsarbcten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
d ier anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
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Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas,

Övriga upplysningar
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken, Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen,
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller bar den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet
förlorat sin betydelse ska bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteekningen.

Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlylt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av
nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 17 § miljöbalken.
Hat bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller1ett förbud med stod av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.
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Ringduvan 13 - bygglov för uppsättning av plank
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå bygglov for uppsättning av plank inom fastigheten Ringduvan 13

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende. Planket är tänkt
att placeras på punktprickad mark, vilket är mark som inte får bebyggas. Marken ar ett
så kallat U-område vilket är ett område som är avsett för ledningsrätt.

Nu sökt bygglov för plank bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som avses i
9 kap 31 b § I plan- och bygglagen och bedöms därmed inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. T
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, föll ständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad a.v er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden mom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om m anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
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Undertag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-03-16 med tillägg 2015-08-18 och 2015-10-06
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 62
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 142
Remissyttranden

Ärendet
Ansökan avser bygglov för uppsättning av plank inom fastigheten Ringduvan 13.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fastigheten är tänkt att användas för småindustri.

På fastigheten finns ett område som omfattas av ledningsrätt.
På fastigheten drivs näringsverksamhet.
Fastighetens areal är 2 408 m2.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket, 13,
17 och 18 §§.
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Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen far trots 30 § första stycket 2, 3 1 § 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.

Samråds- och remissyttrande
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Ringduvan 4, 5, 6, 14, 15, Fältet 13,
20, 2 1 och Rimbo-Håsta 9:43 är berörda av sökt byggprojekt,

Ägare till fastigheterna Rmgduvan 4, 5, 6, 14 och Rimbo-Håsta 9:43 har enligt yttranden
inga erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Ringduvan 15 och Fältet 21 har inte kommit m med några
yttranden.
Ägare till fastigheterna Fältet 13 och 20 har enligt yttranden erinringar mot sökt
bebyggelse men har inte närmare motiverat varför,
Kommunstyrelsekontoret skriver i ett yttrande 2015-05-07 att de förutsätter att
sökande skoter båda sidorna på planket.
Gatu- och parkavdelningen, kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 2015-06-09
erinringar mot sökt bebyggelse då de delar av planket som är placerad närmast utfarten
är siktskymman.de och därför inte kan godkännas. De skriver också att hela planket
inklusive dolda delar skall rymmas inom den egna fastigheten. Om sökandes planer
innefattar åtgärder som påverkar den kommunala grannmarken måste avtal fattas med
kommunen.
Vatten- och avlopp sav delningen, kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 2015-0706 erinringar mot sökt bebyggelse. Planket är1placerat inom u-område för kommunens
vatten- och avloppsledningar. Karta bifogas yttrandet. I yttrande står att utförandet av
plankets grundläggning inte far påverka ledningarnas grundläggning eller hindra
driflpersonals åtkomst till ledningarna för eventuellt underhåll och driftåtgärd VAenheten anser att lov inte kan beviljas utan en tydlig gmndläggningskarta. Plintars
djupläge och utförande ska kunna tydliggöras.
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Kommtmicering
Ärendet liar, efter arbetsutskottet 20154)4-02, skickats ut till berörda sakägare och
remissinstanser, Det framgår tydligt av de insända remissvaren att det finns erinringar
mot sökt placeringen av planket då det både är siktskym mande och placerat på uområde för kommunala VA-ledningar. Det råder även tveksamhet om planket är
placerat på den sökandes egna mark,

Bygg- och miljökontorets tidigare ställningstagande står fast, Om bygglov trots allt ska
beviljas är bygg- och miljökontorets bedömning att läget måste justeras och
kompletteras enligt remissinstansernas yttrande, Det är viktigt att inte skapa
trafikproblem på grund av dålig sikt eller att orsaka problem vad det gäller skötsel och
underhåll av VA- ledningar,
Sökande har öeretts möjlighet att senast 2015-08-17 inkomma med svar på inkomna
yttranden, Sökande bar dock inte Inkommit med något svar.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen, Sökanden har inte kommit in med något
yttrande, Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande,

Exp till
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Rosliden 5:1 - strandskyddsdispens för nybyggnad av en
komplementbyggnad (växthus)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken då något särskilt skäl
enligt 7 kap 18 c § miljöbalken inte bedöms föreligga.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bi fall syrkande.

Motivering
Den sökta byggnaden är en 12 kvm stor komplementbyggnad (växthus) som enligt 9 kap 4 §
är en bygglovsbefriad byggnad (friggebod). Den sökta byggnaden är placerad c;a 56 meter
från huvudbyggnaden och närmast den länga som i ett bygglov från 2008-04-24 är
omnämnd såsom 1eldmil. Avståndet mellan lekhallen och den sökta platsen är c:a 14 meter.
Det finns inget bygglov för andrad användning avseende ”leldiallerr, vilket får följden att
denna byggnad, närmast definierad såsom en komplementbyggnad, inte genererar någon
hemfridszon och det sökta växthuset därför inte heller kan anses vara placerat inom hemIfidszonen på fastigheten.

Platsen for den sökta åtgärden är en glänta avskild från den de! av fastigheten som är
ianspråktagen tomtplats dels genom avstånd och dels genom den bergsknalle oeh avgrän
sande vegetation som innebär att man inte kan se huvudbyggnaden eller den ianspråktagna
delen av trädgården.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
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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 lärdas 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.
I miljöbalkspropositionen framhålls att sti andskyddets 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,
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga fr iluftslivet och för växfoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl får att medge strandskyddsdispens bedöms inte före
ligga för sökt åtgärd .

Lagrum
7 kap 13-15,18 b, c, 26 §§ miljöbalken

Undertag tttt besiut
Ansökningshandlingar
Tjänstesloivelse daterad 2015-09-22

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en komplementbyggnad (växthus)
inom fastigheten Rosliden 5:1.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten som är en gammal bamkoloni är ianspråktagen och bebyggd med 2 stycken
fritidshus samt ett flertal komplementbyggnader,
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Fastighetens areal är ca 3,1 ha.
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.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rosliden 5:1 belägen inom riks
intresseområde får samlade kultur- och naturvärden och belägen inom ett område med höga
naturvärden (se kapitel 12).

TiHämpHg 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 får man som särskilda skäl vid prövnmg 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 nännast 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,
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5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk for 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 far strandskydds dispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften,
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.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Sökt placering anses ianspråktagen och inte allemansrätts ligt tillgänglig,
Placeringen kan inte heller anses strida mot strandskyddets syfte. Stenlcajen och
bryggan vid stranden anses visa att platsen är ianspråktagen och inte
allemansrättsligt tillgänglig. Hela området från huvudbyggnaden till kajen och
bryggan är klippt gräsmatta och kan inte anses vara allemansrättsligt tillgänglig.
Även om den befintliga lekhallen lagtekniskt inte genererar någon hemfridszon
uppfattas platsen som ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig. Därför
skall strandskyddsdispens beviljas.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrlcandet,
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Del av Rödiöga 1:86 - strandskyddsdispens och förhandsbesked
för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
fritidshus samt
2, avslå förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bifallsyrkande.

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten är obebyggd och belägen på sydöstra delen av Västerön. Hela ön omfattas av
utökat strandskydd. Söder om fastigheten Rödiöga 1:86 finns det två fastigheter som är
bebyggda. Hela fastigheten anses vara tillgänglig för allmänheten.

Några av miljöhalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
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 fritidshuset ska placeras berör mark som är aliemans rättsligt tillgänglig. Enbostadshuset kommer genom sin användning och hemfrid szon att ta i
anspråk mark eller avhålla allmänheten hån att vistas på mark som nu är allemansrättsligt
tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrätts ligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet samt för växtoch djurli v. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Det sökta förhandsbeskedet strider mot översiktsplanen,

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken

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 fre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-08-06 med tillägg 2015-09-26
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 144
Skrivelse från sökande 2015-09-23

Ärendet
Ansökan avser strandskydd sdi sp ens och förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
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Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 15900 m2.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:86 belägen mom riks
intresseområde får kulturmiljön Svartlöga-Rödlöga [AB 617] (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:86 belägen inom riksintresseområde för naturvård Stockholms skärgård - yttre delen (se kapitel 12),
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:86 belägen inom riks
intresseområde får friluftslivet Stockholms skärgård —yttre delen (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 får djur- och växtlivet på land och ä 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 ftån att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras får 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
ftån förbuden om särskilda skäl föreligger.
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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 bar 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 avsldlt
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 till
godoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstifrningen (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 ända
mål 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 all
män synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska enligt
3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

Kommunäcering
Sökanden inkom 2015-09-23 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens arbets
utskotts förslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

Utdragsbe styrkande
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Dagens sam m anträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Västerö är en av de 66 öar av totalt c;a 13 200 Öar 1Norrtälje kommun som är bebyggda
och saknar fast landförbindelse och allmänna kommunikationer. Sökt byggnad ligger
150 m från stranden. Det utökade strandskyddet på 300 m är överklagat av kommunen. Att
implementera det utökade strandskyddet utan att låta överklagandeprocessen får ha sin.
normala gång måste anses anmärkningsvärt. Någon fara för liv eller egendom kan inte
anses föreligga som skulle kunna motivera ett sådant beslut.
Sökt bygglov kan på intet sätt anses strida mot strandskyddslagens syfte. Att
hemfrid szon en skall vara mindre inom strandskydd har inte kunnat utläsas av lagtexten.
Med hänsyn till kringliggande bebyggelse ar området att anses som i anspråk taget Det
enskilda intresset måste i detta fall anses väga tyngre än det allmänna därför skall sökt
bygglov och strandskyddsdispens beviljas.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande!
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut,

Utdragsbe styrkande
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Singö-Boda 1:46 - bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av bastu samt installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalkert och bygglov enligt 9
kap 31 a § plan- och bygglagen for nybyggnad av bastu samt installation av eldstad.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
föimån för eget bi fal Isyrkande.

Motivering
Den nu sökta nybyggnationen av en bastu är enligt mätning på skalenlig situationsplan
placerad närmare 29 meter från befintlig huvudbyggnad och i sin helhet placerad inom
c: a 32 meter från huvudbyggnaden.. Enligt uppgift från sökanden är den sökta åtgärden
placerad 27 meter från huvudbyggnaden. Även den närmare placeringen av bastun innebär
att den sökta åtgärden kommer att hamna utanför den privata hemfridszonen på fastigheten.

Inom fastigheten Singö-Boda 1:46 är samtlig befintlig byggnation placerad på en
böjdmässigt enhetlig platå, som på ett naturligt sätt avgränsar den del av fastigheten som
uppfattas som ianspråktagen tomtplats med klippt gräsmatta och planteringar. Ett befintligt
lusthus är placerat på kanten av denna höjd och nedanför lusthuset kännetecknas marken av
naturtomt. Denna lägre del av fastigheten uppfattas som allemansrättsligt tillgänglig på
grund av dess vegetation, samt den höjdskillnad som avskärmar bebyggelsen från området
närmast stranden.
Tillkomsten av byggnation på sökt plats skulle således få en privatis erande inverkan på
platsen, vilket skulle ha en avhållande effekt på ett område som idag är tillgängligt for
allmänheten,
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms därmed inte
föreligga för sökt åtgärd.

Utdrag sbe styrkando
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En åtgärd inom strandslcyddat 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.
Olrka 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. Strandskyddet
är ett allmänt intresse som ar 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). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur dessa kan komma
att utvecklas r framtiden är av intresse.
Fastigheten utgör idag tillsammans med arman obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftsli vet samt för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsmtresset.

Lagrum
7 kap 13-15, 18 b, c och 26 §§ MB
9 kap 31 a § plan- och bygglagen

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skri velsen 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.

Utdmgsbestyrkande
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Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteslcrivelse 2015-08-18 med tillägg 2015-09-30
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 146
Skrivelse från fastigetsägarna 2015-09-22

Ärendet
Ansökan avser bygglov och strandslcyddsdispens for nybyggnad av bastu samt installation
av eldstad

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus, en komplementbyggnad och
en mindre förrådsbyggnad samt ett lusthus.
Fastighetens area! är 2753 n r.
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 Singö-Boda 1:46 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden och regionalt intresseområde för
friluftslivet, (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 dar den
annars skulle ha fått färdas fritt,

Utdragsbestyrkande
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3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras for byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 ocli 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 for strandskyddets
syften.
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behovs 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.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1,2 och 4 §§
miljöbalken och det ar beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Kommunicering
Sökanden inkom 2015-09-24 med ett yttrande överbygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande,
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Dagens sam m anträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan.
Att hemffidszonen skall vara mindre inom strand skydd har inte kurmat utläsas av
lagtexten.
Med en. hemiiidszon lika som utanför strandskydd, ligger sökt bygglov inom
hemffidszonen. Fastigheten är dessutom avstyckad för bostadsändamål och därmed
ianspråktagen genom lantmäteriets beslut. Det går inte att utläsa av strandskyddslagen att
lagen upphäver ett av lantmäteriet fattat beslut. Före det att lantmäterifön'ättningen är
genomförd och vunnit laga kraft då gäller strandskyddslagens bestämmelser. Fastigheten i
sin helhet skall därför anses ianspråktagen. Sökt bygglov och strandskyddsdispens skall
därför beviljas.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkat
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avs lagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdragsbe styrkande
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Södra Råda 3:5 - uttagande av byggsanktionsavgift för olovlig
trädfällning
Beslut
och miljönämnden besluta
Arbetsutskottet föreslår byg_____________________________________
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Södra Råda 3:5, en byggsanktionsavgift om 556 250 kronor (en fjärdedel av 2 225 000
kronor) för utförd trädfällning inom Södra Råda 3:5.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig m.ot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bifallsyrlcande.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-05-12 konstateras att ett stort
antal träd har avverkats på fastigheten Södra Råda 3:5 inom ett detaljplanelagt område som
är klassat som allmän plats/parkmark och där trädfällningsforbud råder. Det är inte endast
döda träd som tagits ner, utan det stora flertalet träd bedöms vara Ifiska. Avverkningen är av
sådan omfattning att marklov krävs.

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 ftamgår av 9 kap
plan- och byggförordningen.
För att undgå byggsanktionsavgift måste rättelse ske innan ärendet tas upp hos bygg- och
miljönämnden. Att lämna in en ansökan om marklov i efterhand är inte en rättelse av olovlig
utförd åtgärd (enligt MMÖD 2G13-P7235). Bedömning görs att rättelse i enlighet med
nämnda rättsfall enbart kan vara återplantering av träd.
Enligt 9 kap 17 § 4 p, plan- och byggförordningen är byggsanktions av giften, för att trots
förbudet i 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ha fällt träd, 0,25 prisbasöelopp per
träd för trädfällning, Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen får avgiften uppgå till
högst 50 prisbasbelopp. År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor. 50 prisbasbelopp ger
därmed en högsta byggsanktionsavgift på 2 225 000 kronor,
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Att falla 200 träd vid ett prisbasbelopp på 44 500 kronor ger en byggsanktionsavgift om:
200x0,25x44 500-2 225 000 kronor, vilket är lika med den högsta b yggs auktions avgift som
kan tas ut. Även om fler träd har huggits ner, blir inte beloppet högre.

Lagrum
10 kap 3 § och 11 kap 5, 53 och 57 §§, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 1 och 17 §§ plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Anmälan
Tjänsteskrivelse 2015-10-06

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via två skriftliga anmälningar inkomna 201.5-04-27 och 201505-04 fått kännedom om att trädfällning kan ha vidtagits utan marklov inom fastigheten
Södra Råda 3:5.

Bakgrund
Fastigheten Södra Råda 3:5 omfattas av detaljplan. Enligt gällande detaljplan är fastigheten
klassad som allmän plats, parkmark. I fastställelsen av byggnadsplanen 1970-04-03 framgår
det att trädfällmngsförbud enligt 110 § fjärde stycket byggnadslagen råder inom det aktuella
området. Undantag görs av torra träd och inom område som utgör vägmark.
Trädfällningsförbudet framgår således av detaljplanen och finns även inskrivet i
fastighetsregistret.

Bygg- och miljökontoret kunde konstatera att vid tidpunkten för åtgärden farms ingen
ansökan om marklov inlämnad till bygg- och miljönämnden. En besiktning 2015-05-12 på
platsen visade att ett stort antal träd avverkats fördelat över parkområdet. Flygfotografering
har genomförts på platsen (2015-04-24) 1 samband med film tagning av nya kartor i
Norrtälje kommun. På dessa foton framgår hela avverkningen tydligt. Räkning av antalet
stubbar har utförts med hjälp av fly gbildstoIknmg. Endast de större träd som med säkerhet
har kunnat fastställas med hjälp av flygbildstolkning har matts in och getts koordinater.
Över 500 träd har på detta sätt mätts in, se karta med inmätta stubbar och bilaga med deras
koordinater. Det totala antalet fällda träd bedöms vara större än det inmätta antalet.

Utdragsbe styrkande
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Därmed bedöms det vara helt Idarlagt att antalet fällda träd överstiger 200 stycken. Det
exakta antalet träd som fällts på platsen därutöver saknar betydelse för
by ggsankti onsav giftens storlek.
2015-05-27 inkom en ansökan om marklov för trädfällning inom fastigheten Södra Råda
3:5, Ansökan hanteras i ett separat ärende med diarienummer 2015-001571.
Eller en uppföljande besiktning på platsen 2015-10-09 kunde bygg- och miljökontoret
konstatera att ytterligare minst två träd hade fällts inom fastigheten Södra Råda 3:5. Träden
var fällda strax norr om fastigheten Södra Råda 3:32. På platsen fanns avsågade stubbar som
visade på en betydligt färskare smttyta än snittytan på övriga stubbar i området.

Lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska 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 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §,

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att Överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den Överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
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
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3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det piisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbeiopp.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påböljat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den. avgiftsskyldige när åtgärden påböljades
1, hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden,
Enligt 9 kap 17 § plan- och byggförordningen. är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov
enligt 9 kap 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.

Övriga uppfysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetls den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om Bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- Nedsättning av högsta byggsanktionsavgiften till en fjärdedel dvs. 556 250 kronor då
högsta beloppet är ett orimligt belopp för en samfällighetsförenmg.

Bertil Norstedt (S) och Stefan Lindskog (C) instämmer i ordförandens yrkande.

Uldragsbe styrkande
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Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag på 2 225 000 kronor då vi anser att detta är en fråga av
principiell betydelse, Vi kan inte heller se att de skäl som anges i lagtexten för att nedsätta
avgiften är uppfyllda. En eventuell nedsättning av byggsanktionsavgiften bör därför prövas
i högre instans,
Efter ställd proposition finner ordförande Margareta Lundgren (S) att arbetsutskottet
beslutat enligt yrkandet om nedsättning av beloppet,
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut,

Utclragsbestyrkande
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Södra Råda 3:5 - marklov för trädfällnmg/gallrmg
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja marklov föl1trädfälhring/gallring inom fastigheten Södra Råda 3:5,
2. Bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
3t Samtliga åtgärder ska utföras i enlighet med de åtgärder som beskrivs av Skogsstyrelsen i
ett dokument daterat 2015-06-17
4. Fastställa kontrollplanen,
5. Uppgifter enligt nedan upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljönämnden inför utfärdande av slutbesked
6. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig erfordras inte.

Kontrollplan
- Påbörjandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och
miljönämnden. Blankett bifogas.
- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande.

Motivering
Södra Råda 3:5 omfattas av detaljplan vilket inom sökt område avser allmän plats, parkmark
Enligt detalj planebestämmels erna gäller trädJMningsförbud enligt 110 § byggnad slagen på
fastigheten Södra Råda 3:5. Trädfallningsförbudet är överfört till 9 kap 12 § plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Trädfällning inom parkmark far inte utföras i vidare mån än vad
som kan medges av bygg- och miljönämnden i samråd med Skogsstyrelsen.

Denna ansökan om marklov har lämnats in först efter att sökt åtgärd redan är utförd Den
utredning ocli det uttalande som är gjort av Skogsstyrelsen är gjorda efter att trädfällning
redan skett. Med hänvisning till Skogsstyrelsens yttrande gör bygg- och miljökontoret
bedömningen att marklov kan beviljas i efterhand.
Nu sökt marklov för trädfällning bedöms vara förenligt med detaljplanens syfte och utgör en
sådan åtgärd som avses i 9 kap 35 § plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-1571

Lagrum
9 kap 12, 35 §§ plan- och bygglagen, plan- och bygglagen.

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fei kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni. ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. 1
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 för beslut
Ansökningshandlingar
Tj änsteslcrivelse daterad 2015-10-01
Ärendet
Ansökan avser marklov for trädfällning/gallring inom fastigheten Södra Råda 3:5.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan där aktuellt område avser allmän plats, parkmark där
trädfällningsförbud råder.

Fastighetens areai är 22,6 ha.

Tillämplig lagstiftning
Enligt plan- och bygglagen kap 9 § 35 ska marklov ges för en åtgärd som
1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. inte förhindrar eller försvårar det berörda, områdets användning för bebyggelse,
3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1,
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och

Utdragsbe styrkan d e
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5. uppfyller de krav som
a) följ er av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom
ett område med detaljplan, eller
b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9—12 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan.
Marklov far ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller
områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller
bestämmelserna. Lag (2011:335).

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Ett yttrande från Skogsstyrelsen daterad 2015-09-09 med bilaga daterad 2015-06-17 har
inkommit till bygg- och miljönämnden.

Exp till

Post och Inrikes Tidning

fi

Utdragsbestyrkande
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Del av Tjockö 2:50 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå.
1. avslå förhandsbesked for nybyggnad av tre fritidshus inom fastigheten Tjockö 2:50.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån for eget bifall syrkande.

Motivering
Den aktuella delen av fastigheten Tjockö 2:50 bedöms tillsammans med annan obebyggd
mark i sydvästra delen av Tjockö utgöra ett sammanhängande område som är
allemansrättsligf tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och
djurliv. Det allmänna bevarande intre sse t får anses överväga det enskilda
exploaterings intres set. Sökt åtgärd bedöms därmed strida mot 3 kap 6 § miljöbalken och 4
kap 1,2 oeh 4 §§ miljöbalken och de däri nämnda intresset av att bevara områden som är av
riksintresse för friluftslivet.

Ansökan om förhandsbesked för tre fritidshus inom fastigheten har även aktualiserat frågan
om väg inom området och till den sydvästra delen av ön. Den enda etablerade vägen (farbar
med fyrhjuling) i området som förbinder den sydvästra delen av ön, kallat Fårskaten och där
belägen bebyggelse, med övriga delar av ön berörs av den sökta åtgärden såtillvida att den
kommer att stänga befintlig passage. Den sedan länge använda vägen är idag av betydelse
för bl,a. samhällsservice, som t.ex. sophämtning och slamtömning. Någon annm
motsvarande väg til! och inom berört område finns inte, och någon likvärdig ersättning
bedöms inte möjlig att tillskapa. Sökt åtgärds placenng tvärs över en etablerad väg bedöms
vara olämplig med hänvisning till den fördjupade översiktsplanen över skärgården och inte
heller förenlig med 2 kap 2> 4-6 §§ plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande
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Enligt' 2 kap 2 § plan- och bygglagen ska prövningen i ärenden om förhandsbesked syfta till
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från en allmän synpunkt medför en god hushållning.
1 2 kap 4, 5 §§ plan- och bygglagen stadgas att i ärenden om förhandsbesked får mark tas i
anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet
med hänsyn till bl.a. möjligheterna att anordna trafik, avfallshantering samt samhällsservice
i övrigt.
Enligt 2 kap 6 § och 8 kap 1 § plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ha en god form-, färg och materialverkan.
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett satt som ger en god
helhetsverkan.

Lagrum
2, 8 kap plan- och bygglagen,
3, 4 kap miljöbalken.

Underlag titt beslut
Ansökan
Tjänsteskri velse 2015-10-05

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus inom fastigheten Tjoclcö
2:50.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och är belägen inom sammanhållen
bebyggelse.

Fastighetens areal är ca 7,5 ha.

Utdragsbestyrkande
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Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och flertal ekonomibyggnader samlad i den
östra delen av fastigheten. En ekonomibyggnad är placerad i den norra delen av fastigheten,
avskild från övrig bebyggelse. Sökt plats är obebyggd och ligger i anslutning till
fastighetens södra gräns. Platsen ligger i anslutning till fre bebyggda fastigheter i sydost.
Fastigheten, är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården, antagen 2005-08-29
enligt vilken det framgår att tillkommande bebyggelse i första hand ska ske i anslutning till
bykärnan eller på västra delen av ön samt att lämpliga lägen längs etablerade ”vägar” bör
vara möjlig. Det uttalas även att all ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till befintliga
natur- och kulturmiljövärden.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud en lig t7 k ap 13-15 §§ miljöbalken. Sökt
plats är belägen utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Tjockö 2:50 belägen inom
riksintresseområde for friluftslivet och samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas for
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning, Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållmngsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till
befintlig bebyggelse.

Utdragsbestyrkande
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Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare
fritidshushebyggeise i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att mom skärgårdszonen
som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöballcen inte
etableras några nya fritidshusområden, Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus
i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad, bebyggelse,

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan,
Sökt förhandsbesked ska beviljas, Den allemansrättsliga tillgängligheten tillgodoses väster
om sökt placering, Sökt förhandsbesked strider ej mot 2 kap 2 § i plan- och bygglagen, att
området skall vara lämpligt med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, Vägfrågan kan
lösas,

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan,
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande!,
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdragsbestyrkan.de
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Yxiö 4:37, 4:38, 4:39 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus alternativt fritidshus samt komplementbyggnader
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus/fritidshus samt komplement
byggnad inom fastigheten Yxlö 4:37 och Yxlö 4:39,
2. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus/fntidshus samt komplementbyggnad inom fastigheten Yxlö 4:38.
3. Byggnader och tomtplatsen i sin helhet ska placeras utanför strandskyddat område inom
fastigheten Yxlö 4:39

Villkor
- Byggnader och tomtplatsen ska i sin helhet placeras utanför strandskyddat område.
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett satt som är lämpligt med hänsyn till städs
el ler landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger
en god helhetsverkan.
- Detta besked medför inte rätt att påböija byggprojektet.
- Bygglov får sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om
bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft
- Bygg- och miljökontorets villkor angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas.

Motivering
Nu sökt förhandsbesked för enbostadshus/fritidshus och därtill hörande komplement
byggnad på fastigheterna Yxlö 4:37 och 4:39 anses förenligt med kraven på byggnader oeh
byggnaders placering enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna
intressen som ska beaktas vid lokaliseringen av bebyggelse.

Enligt 2 kap 6 § och 8 kap 1 § plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden oeh till natur- och kultur
värdena på platsen. Byggnaderna ska ha en god form-, färg och materialverkan.
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som ger en god helhets
verkan
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Ansökan tillstyrks avseende Yxlö 4:37 och Yx!ö 4:39 då sökt förhandsbesked för två tomter
i detta fall inte är att betrakta som ny sammanhållen bebyggelse, utan en mindre
komplettering som inte behöver planläggas enligt 4 kap plan- och bygglagen då behov av att
anlägga nya vägar och gemensamt avlopp saknas. SÖlct förhandsbesked lokaliseras i
anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en naturlig komplettering av
bebyggelseornrådet. Den sökta lokaliseringen bedöms inte heller försvåra en eventuell
framtida planläggning.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken.
Positivt förhandsbesked avseende två tomter bedöms Överensstämma med Norrtälje
kommuns översiktsplan och bedöms inte heller påverka de riksintressen för natur- och
kulturmiljö som finns på platsen.
Ansökan avstyrks avseende Yxlö 4:38 med stöd av 2 kap plan- och bygglagen då mark ska
användas för de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till bl.a. beskaffenhet,
läge och behov. Yxlö 4:38 är belägen på en bergskam vilket innebär att platsen är väldigt
kuperad. Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och
bygglagen om lämplig placering av byggnader.
Att uppföra två stycken enbostadhus/fritidshus i det nu aktuella området bedöms också vara
det maximala antalet nytillkommen bebyggelse som kan beviljas innan behovet av plan
mässig samordning i området aktualiseras enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges utanför ett område med detaljplan
om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen och åtgärden
uppfyller de krav som följer av 2 kap plan- och bygglagen. Då förutsättningarna för att
medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas vid dessa givna förutsättningar
avstyrks ansökan om förhandsbesked avseende Yxlö 4:38.

övriga förutsättningar
Med ledning av sökandens VA-redovisning och tillhörande inspektion har bygg- och miljö
kontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en tillfredsställande lösning för
fastigheterna under förutsättning att:
- Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i
god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd till avloppsanläggning krävs),
- Avloppsanläggningen ska placeras 1 enlighet med det av sökande inlämnade förslaget
daterat 2014-07-08.

Utdragsbe styrkande
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- Farbar väg for s1amtömningsfordon anordnas i enligliet med kraven från renhållningsavdelningen, kommunstyielsekontoret, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricks vattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Socialstyrelsens all
männa råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten följas.

Lagrum
2, 4, 8 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
3 och 4 kap miljöbalken.

Upplysningar
Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet.

Bygglov måste sökas i vanlig ordning.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år
från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Var god bifoga kopia av detta beslut vid
ansökan om bygglov.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
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 för 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.
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Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-16, med tillägg 2015-09-22
Remissyttranden
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 45
Yttrande från sökanden 2015-07-13

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus/fritidshus samt komple
mentbyggnad mom respektive fastighet Yxlö 4:37, Yxlö 4:38 och Yxlö 4:39,

Bakgrund
Fastigheterna ingår i ett område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.

Fastigheterna är avstyckade 1953 och obebyggda..
Fastigheternas areal är fördelade enligt följande:
Yxlö 4:37 är 5171 m2.
Yxlö 4:38 är 5168 ma.
Yxlö 4:39 är 4711 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Yxlö 4:37- 4:39 belägna inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12),

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för ända
mål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet ocli föreliggande behov,

Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
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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.
1 4 kap 2 § plan- och bygglagen anges att kommunen med en detal jplan ska pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse samt reglera bebyggelsemiijöns utformning
för
1. en ny sammanhållen bebyggels, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspl.ik.tiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett samman
hang,
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket är en byggnad
eller kräver bygglov enligt 9 kap plan- och bygglagen och byggnadsverket får betydande
inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Yxlö 4:35, 1:50, 13:1, 13:17 och 13:18
är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Yxlö 13:1, 13:17 och 13:18 har enligt yttranden inget att erinra mot
sökt bebyggelse.
Ägare till. Yxlö 1:50 har avstått från att yttra sig med hänvisning till att ett ställningstagande
är beroende av hur tillfartsvägarna kommer att dras.
Ägare till Yxlö 13:1.7 har ställt sig positiva till ansökan och ställt följdfrågor som har
besvarats av bygg- och miljökontoret.
Ägare till Yxlö 13:18 har framfört önskemål om att vattenfrågan ska belysas extra noga.
Ägare till fastigheten Yxlö 4:35 har framfört synpunkter beträffande lämplig placering av
infarter till tomterna samt en uppmaning om att planering av avloppsrening sker i samråd
med fastighetsägarna av Yxlö 4:35.

Utdragsbestyrka nde
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Sökanden hai getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter i ärendet och har i en
skrivelse framfört att förslag till tillfart har presenterats men att slutlig placering får ske i
samråd med vägsamfalligheten och aktuell fastighetsägare samt att placeringen ska tillgo
dose kommunens krav på exempelvis tillfartsväg för s lamtömnings fordon, Avseende
avlopp sfrågan hänvisar sökanden till den entreprenör som utfört VA-utredmngen samt
kommunens krav på anläggningen.
Bygg- och miljökontoret ska enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen i ett förhandsbesked
pröva om sökt bebyggelse kan tillåtas på platsen med hänsyn till bl.a. möjligheterna att
ordna tilk och. utfart från planerad bebyggelse. Hur fastigheterna ska utfomias, och därmed
hur utfart sirågan. slutligen ska lösas avgörs vid en efterföljande lantmäteri förrättning. Byggoch miljökontoret har bedömt att förutsättningar finns för att ordna utfarter från Yxlö 4:37
och Yxlö 4:39 på ett sådant sätt att olägenheter inte uppkommer för berörda fastighet,
Bygg- och miljökontoret har bedömt att anordnande av vatten och avlopp går att lösa förut
satt vissa givna villkor.

Kommunicering efter arbetsutskott
Sökanden har i skrivelse 2015-07-13 yttrat sig över arbetsutskottets förslag till beslut.
Inkommen skrivelse förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Post och Inrikes Tidning
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Älmsta 12:4 - bygglov för uppsättning av skylt {reklamballong
ovan restaurang)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
t . avslå bygglov for uppsättning av skylt (reklamballong ovan restaurang).

Motivering
Ansökan avser bygglov för uppsättning av skylt (reklamballong). Skylten består av en
heliumballong med en diameter på c:a 4-5 m och en längd på 6 m. Ballongen är placerad vid
den befintliga restaurangen och är förankrad vid en höjd om e:a 35 m med hjälp av en lina.

Ballongen skulle vara väl synlig från, större delen av centrala Älmsta, i synnerhet från
Gri s slehamns vägen.
Att använda en ballong i reklamsyfte är mestadels förknippad med stora industri- och
handelsområden som ligger utmed motorvägar for att möjliggöra att besökare upptäcker
dessa områden i god tid före avfart.
De används också temporärt som reklam vid ohlca stora idrottsevenemang, konserter eller
vid öppnande av affärer eller handelsområden.
Att permanent placera en stor ballong i mitten av Älmsta kan antas bli ett iögonfallande
element och skulle även framstå som ett främmande inslag i stadsmiljön, varför åtgärden
bedöms som olämplig.
Bygg- och miljökontoret har inte något skyltningsprogram för Älmsta varför ansökningar
prövas utifrån de specifika förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Bygg- och
miljökontorets intentioner är att skyltar som placeras inom detaljplanerat område ska vara,
till storlek och utseende, anpassade till omgivningen.
Att bevilja bygglov för en ballong med diameter på c:a 4-5 m och en längd på 6 m skulle få
betydande konsekvenser för Älmsta och även få en prejudi c erande effekt för lovprövning av
skyltar/ballonger i området.
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Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 2 kap 2, 3 och 6 §§ planoch bygglagen.
Lagrum
2 kap 2, 3 och 6 §§ plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-09-26

Ärendet
Ansökan avser bygglov för uppsättning av skylt (reklamballong ovan restaurang),

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av bensinstation.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en restaurang.

Tillämplig lagstiftning
Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska enligt 2 kap 2 §
plan- och bygglagen syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning,
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken
ska tillämpas.

Planläggning ska enligt 2 kap 3 § plan- och bygglagen med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden
främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar får alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt, och
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4, en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens,
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första
stycket 1-4
Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till
1, stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2, skydd, mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3, åtgärder får att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandhngar,
4, behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5, möjligheterna att hantera avfall,
6, trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7, möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8, behovet av framtida förändringar och kompletteringar,
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Grissfehamrt 1:35 - miljösanktionsavgift avseende för sent
inkommen årsrapport för läekagekontroll av köldmedia
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd ay 30 kap 2 och 3 §§
miljöbalken (1998:808), 9 kap 17 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter med
hänvisning till 29 § förordningen (2007:846) om fhiorerande växthusgaser oeh
ozonnedbrytande ämnen att

.

i egenskap av
för köldmedieanläggmngenpå rubricerad fastighet under 2014, ska betala en
miljösanktionsavgift på 1000 kronor på grund av att årsrapport för läekagekontroll
inkommit till tillsynsmyndigheten fö rsen t

Betalning
Miljösanktionsavgi ften skall betalas enligt betalningsuppmamng som inom kort kommer att
sändas till Ei från Kammarko 11egiet. 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- oeh miljönämnden bedömer att en miljösanktionsavgift på 1000 kronor ska påföras
då årsrapport för läekagekontroll inkom efter angiven tid, enligt 29 §
förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Underlag till beslut
Årsrapport inkommen 2015-09-28
Tjänsteskrivelse 2015-10-07

■/ rf
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Bakgrund
På fastigheten Grisslehamn 1:35 hade
under år 2014 en total
rapporterings skyldig köldmediemängd på 12 kg. Köldmediemängden är fördelad på
sammanlagt 2 aggregat. En årsrapport for läckagekontroll avseende år 2014 inkom först
2014-09-28, det vill säga efter angiven tid. Detta efter att ett föreläggande att inkomma med
årsrapport utfärdats.

Tillämplig lagstiftning
Enligt129 § 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
föregående år till tillsynsmyndigheten.

Enligt 30 kap 2 § miljööalken (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.
nii lj o sanktion savgift 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 mi Ijösanlchonsa vgifter skall
miijösanktionsavgift på 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
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Norra Sund 28:13 - miljösanktionsavgift avseende för sent
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 ozonnedbrylande ämnen att

-

i egenskap av ansvarig
operatör för köldrnedieanläggninge-ii 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
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 § miljöballcen. 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
årsrapport för läckagekontroll inkom efter angiven tid, enligt 29 §
förordning (SFS 2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozomiedbrytande ämnen.

Underlag till beslut
Årsrapport inkommen. 2015-10-07
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
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__________________
B akgrund
Få fastigheten Norra sund 28:13 hade
under år 2014 en total
rapporteringsskyldig köldmediemängd på 14,8 kg. Köldmediemängden är fördelad på
sammanlagt 4 aggregat. En årsrapport for läckagekontroll avseende år 2014 inkom först
2015-1 G-G7, det vill säga efter angiven tid. Detta efter att ett föreläggande att inkomma med
årsrapport utfärdats.

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
föregående år till tillsynsmyndigheten.

Enligt 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska avgiften tas nt även om överträdelsen inte liar
skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock mte 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.
E nligt9kap 17 § förordning (2012:259) om miljö sanlctionsavgifter skall
milj ös auktion savgift på 1000 kronor tas ut för överträdelser av 29 § förordning (2007:846)
om fly orerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
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Täije 3:187 m fi - nya gatu- och kvartersnamn i Norrtälje hamn
Beslut
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. följande nya gatunamn i Norrtälje antas
Galärgatan, Hamnpromenaden, Hamnplan, Poliaregatan, Rederigatan, Segelgatan,
Sjötullstorget, Skutgatan, Trossgatan, Ångbåtsgatan
2. följande nya kvartersnamn i Norrtälje antas
Ankaret, Brädgården, Durken, Fartyget, Färjan, Hamnpiren, Kajutan, Masten, Silon,
Spannmålet, Terminalen, Åkeriet, Ångsågen

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-05

Bakgrund
I samband med ombyggnaden av Norrtälje hamn tillkommer många nya kvarter och ett antal
nya gator och torg. Det gemensamma temat för de föreslagna kvartersnamnen ar att de har
historisk grund, medan gatunamnen bar maritimt tema.

Sam rådsredogörelse
Lantmäteri et, kultur och fritid, gata/park, fastighetsägare, bygg- och miljönämndens
arbetsutskott och hamnprojektet har lämnats utrymme att inkomma med kommentarer.
Inkomna förslag kommenteras nedan.

Gatunamn
Gata/park kontoret anser att Rederigatan skall delas upp i två gatunamn då det tydligt
kommer att framgå av gatustrukturen att det är två separata gator. Av denna anledning
föreslås nu 1 förslag till beslut att gatan delas upp i Poliaregatan och Trossgatan, tidigare
föreslagna Poliaregatan byter därmed namn till Rederigatan.

Utdragshestyrkande

/

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §

SAM.MAM R Ä D K SPR Ö TO K O l.1.
Datum

2(5)

2015-10-22

Dnr 2015-723

Hamnprojekt kontoret föreslår att torgytorna på var sida av föreslagna Hamnpromenaden
skall heta Sjötullstorget och Hamntorget. Sjötullstorget kommer enligt förslag bli ett
traditionellt torg med omgivande bebyggelse och genomgående biltrafik i form av gårdsgata
och är ett lämpligt namn då det avslutar nuvarande Sjötullsgatan. Hamntorget är en öppen
inbjudande yta som kopplar ihop den nya stadsdelen med havet. I folkmun har Hamnplan
alltid funnits i hamnen och den Öppna ytan föreslås därmed heta Hamnplan.
För de två "gatusnuttarna" som finns norr om kvarteret Silon och Ångsågen föreslås inga
nya gatunamn. Nuvarande gata med den stäckningen heter Såggatan. Om detta namn skall
komma att användas i framtida utformning beror dels på hur kvarteret Spannmålet och
parken norr om kvarteret Ångsågen kommer att utformas. Frågeställningen som återstår är
om det är lämpligt med ett eller två gatunamn eller om del av gatorna inkluderas i parker
och torgytor. Därför avvaktar vi namnsättning tillsvidare.
Galärgatan föreslås ligga kvar som förslag. Det finns idag inga gatunamn i staden som
anknyter till Norrtäljes historik med den stora stadsbranden 1719. De ryska galärerna anföll
staden från havet och kanske var det just denna sträckning som båtarna roddes in mot
staden. Därför föreslås Galärgatan som namn som knyter samman det marina temat med
Norrtäljes historia.

Kvartersnamn
Kvarteret Terminalen kommer högst troligen avdelas i två kvarter. Nytt namn på det
avdelade kvarteret blir förutom Terminalen även kvarteret Ankaret. Namnet Ankaret
föreslogs redan i stadsplanen B8 från 1923 men har aldrig använts, då det i den stadsplanen
fortfarande var en del av Norrtälje viken som skulle fyllas ut.

Kvarteret Fartyget är förlagt till kajen bredvid befintliga kvarteret Pråmen. Det är på denna
plats lastfartygen angjorde hamnen för att lasta och lossa sitt gods.
Kvarteret Spannmålet ska påminna om den traktorkö som ringlade genom Norrtälje på
sensommaren/hösten när traktens bönder skulle sälja sitt spannmål och väntade på att få det
invägt.
Det förslagna kvartersnamnet Vetet finns redan som kvartersnamn, tillsammans med de
andra sädeslagen i Grindområdet. Förslaget Kärnan förknippas mer med frukter än det
agrala temat. Det förslagna kvartersnamnet Kärven skulle lätt förväxlas uttalsmässigt med
ön och traktnamnet Tjärren och är därmed olämpligt.
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Lantmannen alternativt Odalmannen som betyder "självägande bonde vars jord gått i arv" är
ett forslag som diskuterats under framtagandet av namn.. Kvarter snamnet finns använt i
andra orter så som Jönköping, Ronneby, Ängelholm m fl. Anledningen till att det namnet
inte har föreslagits är den starka koppingen till Mellansvenska Lantmannaförening Odal
som fortfarande är en aktiv ekonomisk förening och därmed är det inte lämpligt att kvarteret
är kopplad till ett nuvarande företagsnamn.
Förslaget Tröskan påminner mer om raasldnförsälj ningen på platsen än den traktorkö som
åsyftas, men namnet används inte sedan tidigare som kvartersnamn. Vi hittar inga uppgifter
om att det tidigare funnits någon aktiv tröskverksförenmg i hamnområdet.
Lantmäteriet finner att föreslagna kvartemamn är lämpliga samt att de sedan tidigare inte
finns i registerområdet.

Parker
Parkerna namnges i separat beslut när parkernas utformning har bestämts.

Förklaring till gatu- och kvartersnamn
Gatunamn

Galärgatan
Namnet har sin grund efter de ryska galärer som angrep staden år 1719 då i princip hela
staden brändes ner.
Hamnpromenaden
Den gågata som löper från Hamnbron vid Ros lags gatan ut till Hamnplan.
Hamnplan
Ett namn som används i folkmun och som här föreslås avsluta Hamnpromenaden i öster
med en öppen torgyta.
Pollaregatan
Marin term får den förankringsanordning där förtöjningar av fartygen sker.
Rederigatan
Det har funnits rederier i området, t.ex. Silja line och Telje line.

Utdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 187

S A M M A N T R Ä D E S P R Q T O K O IX
Datum

4(5)

2015-10-22

Dnr 2015-723

Segelgatan
Namnet har sin grund i den epok då segelfartyg anlöpte hamnen,
Sjöfarts gatan
Samlingsnamn för den båttrafik som anlöpt hamnen.
Sjötullstorget
Är en naturlig avslutning på Sjötullsgatan och har sin grund i det gamla tullhuset som låg på
platsen vid 1900-täjets början.
Skutgatan
Namnet har sin grund i den epok då skutor trafikerade hamnen till exempel de vedskutor
som trafikerade Stockholm från Roslagen.
Trossgatan
Marin term för de linor som förtöjer fartyg och färjor.
Ångbåts gatan
Namnet har sin grund i den epok då många ångbåtar trafikerade Norrtälje. Från 1846 gick
regelbunden ångbåtstrafiken mellan Norrtälje och Stockholm och många badgäster anlände
till Norrtälje hamn med ångbåt.

Kvartersnamn

Ankaret
Kvartersnamnet föreslogs i detaljplanen över framtida hamnen redan 1923.
Brädgården
I området låg tidigare en brädgård samt virkesupplaget för ångsågen
Durken, Kajutan och Masten
Kvarteren Durken, Kajutan och Masten är placerade på den båtuppställningsplats som finns
i hamnen och tanken är att de speglar ordningen från kölen och uppåt i de många segelbåtar
som står uppställda där.
Fartyget
Här lade fartygen till då de anlöpte hamnen. 1884 fick Norrtälje järnvägsförbindelse och
spåren gick ända ner till hamnen vilket underlättade godstrafiken.
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Fäijan
Namnet har sin grund i den ovan nämnda fäijetrafiken till Åland och Finland som upphörde
1976.
Hamnpiren
Namnet på den pir som går ut från hamnen där bilar och passagerare passerade in på de
förtöjda fårjoma.
Silon
Mälardalens 1antmannafÖrbund har länge bedrivit spannmålsverksamhet i området och lät
redan på 1940-talet uppfora den rosa silon, 1958-1959 uppfördes den mellersta och den
Östra uppfördes 1971.
Spannmål et
Jordbruk har bedrivits i stor omfattning i Norrtälje kommun och hamnen har varit en viktig
utskeppningsplats för jordbruksprodukter, t.ex. spannmål. Invägningen av spannmålet från
bönderna ägde rum här med långa traktorköer som "signum". Se även historiken för
kvarteret Silon,
Terminalen
Här ligger fortfarande terminalbyggnaden Hån den tiden då Norrtälje hade reguljär
färjetrafik til] Åland och Finland.
Åkeriet
Namnet härrör sig från den bilspeditionsverksamhet som funnits här.
Ångsågen
Sågverket som låg i hamnen var en av de största arbetsplatserna i Norrtälje under tidigt
1900-tal.
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AEEmän information
JurisLBygglovhandiäggare Sandra Bombas informerar om
1.

Sanktion savgifter

Margareta Lundgren (S) informerar om
2.

Margareta Lundgren (S), Ingmar Wallén (M) och Stefan Lindskog (C) har haft möte
med kommunrevisionen som är nöjda med nämndens redovisning.

Ingmar Wallén (M) informerar om
3.

Samhällsbyggnadsutskottets ärende om detaljplan för del av Mellingeholm 2:4.

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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