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Datum

2015-11-05

Dnr 2014-2372

Del av Gräddö 3:73 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbosiadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom del av fastigheten
Gräddö 3:73.

Motivering
Fastigheten Gräddö 3:73 gränsar till verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.
Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning har angivit att man i nuläget inte kan ansluta
ytterligare fastigheter i området till kommunalt avlopp på grund av kapaeitetsbrist.
Området är tätbebyggt och ligger i anslutning till Gräddö samhälle, det är även en
efterfrågan på att tillskapa nya tomter för bostadsändamål. Därför bedöms inte enskilda VAlösningar vara ett lämpligt val av teknik och anses heller inte vara långsiktigt hållbara.
Bygg- och. miljökontoret bedömer att VA-försörjning via det kommunala vatten- och
avloppsnätet är en förutsättning vid bildande av nya fastigheter. Då detta inte är möjligt
anser bygg- och miljökontoret att ansökan ska avstyrkas.
Så snart kapacitetsbristen är avhjälpt och det forns möjlighet till VA-anslutning, kan ärendet åter
prövas med positiv inriktning.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse
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2015-11-05

Dnr 201.4-2372

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
Tjänsteskrl velse 2015-08-18
Remissyttranden
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 134
Yttrande från fastighetsägare ink 2015-10-01

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Gräddö
3:73.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Sökt tomtplats är obebyggd. Fastighetens areal är 3,2 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gräddö 3:73 belägen 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
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.

Utdragsbestyrkaiicie
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Dnr 2014-2372

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 gmnd 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 bedömer att fastigheterna Gräddö 1:34, 1:35, 1:32, 3:74, 1:31, 9:3,
4:52,1:33,3:118 samt 3:72 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Gräddö 1:34, 1:32, 3:74, 1:31, 4:52, 3:118 samt 3:72 har inte
kommit in med några yttranden.
Ägare til! fastigheterna Gräddö 1:35, 9:3 samt 1:33 har enligt yttranden inga erinringar mot
sökt bebyggelse.

Kommunicermg
Sökanden inkom 2015-10-01 med ett yttrande över bygg- oeh miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Exp till

Utdrag sb estyrkande
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Dur 2015-440

Del av Oxhaisö 2:851 - strandskyddsdispens och förhandsbesked
för nybyggnad av två enbostadshus
Beslut
Bygg- och. mil] onämnd ens arbetsutskott beslutar
1, Med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken medge undantag från forbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken. med hänvisning till dispensskäl nummer 2, fastigheten är
genom väg och bebyggelse val avskilt från området närmast strandlinjen,
2, Den del av fastigheten som är belägen inom strandskyddat område får i sin helhet tas i
anspråk som tomtplats,
3, Bevilja förhandsbesked för ett (1) enbostadshus inom fastigheten Oxhaisö 2:851
Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett satt som är lämpligt med hänsyn
till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt
på ett sätt som ger en god helhetsverkan.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja 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.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon,
- Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp via samfalld lösning.

Motivering
Aktuell fastighet angränsar mot ett planlagt bebyggelseområde i norr samt bebyggda
fastigheter mot väst och öst. En körväg avgränsar fastigheten mot vattnet i söder och en
bebyggd fastighet är belägen mellan vattnet och aktuell fastighet.
Den samlade bedömningen är att fastigheten är väl avskild av både bebyggelse och väg från
området närmast strandlinjen.
Den del av fastigheten som är belägen inom strandskyddat område får i sin helhet tas i
anspråk som tomtplats.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(5)

Datum

2015-11-05

Dnr 2015-440

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

Upplysningar
Var god bifoga kopia av detta beslut vid ansökan om bygglov.
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för
överprövmng, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni
som sökande ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens
vinner laga kraft innan några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen
kontakta Länsstyrelsen, eller att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av
fastighetsbeteckningen, cirka en månad efter att detta beslut togs.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
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 2015-06-03, med tillägg 2015-10-09
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 116
Remissyttranden

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Ansökan avser str andskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av två
enbostadshus.

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

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljobalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna for 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 § miljobalken 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 fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras for 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 § miljobalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljobalken far man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,

Utdragsb est yrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

4(5)

2015-11-05

Dnr 2015-440

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är val avslcilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) fram gåratt de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får sirandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Oxhalsö 2:96,2:142, 2:185, 2:241,
2:875, 2:881, 2:882 och 2:883 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Oxhalsö 2:96 och 2:875 har enligt yttranden inga erinringar mot
sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Oxhalsö 2:96, 2:142, 2:241, 2:881, 2:882 och 2:883 har enligt
yttranden erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Oxhalsö 2:142 och 2:185 har inte kommit in med några
yttranden.

Ut dragsbest yrkande
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Trafikverket har enligt yttrande TRV 2015/68787 inget att erinra mot sökt bebyggelse.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig Över inkomna grannyttranden. Något
yttrande har inte inkom m it
Sökanden har även 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 att
avstyrka ansökan.
Kommimicering
Berörda sakägare och remissinstanser är hörda. Sökanden har getts tillfälle att dels yttra sig
över inkomna remissyttranden dels att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut.
Något yttrande har inte inkommit.
Fastigheten Oxhalsö 2:851 är med i samfalligheten och har möjligheter att ansluta till
kommunalt VA via gemensamhetsanläggning,
Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande i ärendet.

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar

Utdragsbestyrkaude
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Dnr 2015-2929

RIMBO-TOMTA 4:28 - byggJov för nybyggnad av enbostadshus
och garage, installation av eldstad samt anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
I. avslå bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation, av eldstad och
anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät inom fastigheten Rimbo-Tomta 4:28.

Motivering
Fastigheten ingår i ett område som omfattas av pågående planarbete.
Arbetet med att ta fram detaljplanen bedöms försvåras om bygglov beviljas för nybyggnad
av enbostadshus och garage inom fastigheten Rimbo-Tomta 4:28.
Sökt byggnation strider dessutom på ett par punkter mot de bestämmelser som är föreslagna
att gälla för den pågående detaljplanen.
Ansökan avstyrks med hänvisning till pågående detaljplan. Enligt 9 kap 28 § plan- och
bygglagen har byggnadsnämnden rätt att avstyrka förhandsbesked och bygglov i avvaktan
på att detaljplanen blir klar.
Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 3 1 § planoch bygglagen.
Lagrum
2- 3 kap, 9 kap 28 och 31 §§ plan- och bygglagen
3- 4 kap miljöbalken

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-19

Utdrag sb e sty rk a ndc
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Ärendet
Ansökan avser bygglov for nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av
eldstad och anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät inom fastigheten Rim bo Tomta 4:28.

Bakgrund
Fastigheten ingår i ett område som omfattas av pågående planarbete.
Förslag till detaljplanbestämmelser finns framtagna for området. Sökt byggnation, strider på
flera punkter mot de föreslagna bestämmelserna:
Byggnadsarean for komplementbyggnader får ej överstiga 50 kvm Sökt komplement
byggnad är 96 kvm. Byggnadshöjd för komplementbyggnader får inte översta 3,5 meter.
Sökt byggnadshöjd ar 3,9 meter.
Sökt tomtplats är obebyggd.
Fastighetens areal är 2 8ÖÖ kvm.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 28 § 9 kap plan- och bygglagen kan ett ärende om lov eller förhandsbesked som avser
en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd
eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdes
bestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte
ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har
avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen
om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller
förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen skam ark- 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 exploateringsåtgärder.

Utdragsb estyrkande
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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.
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RÖDLÖGA1:52 - strandskyddsdispens och bygglov för
nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för bygglov för
nybyggnad av fritid,shus inom fastigheten Rödiöga 1:52 samt
2. avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad inom fastigheten
Rödiöga 1:52.

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

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-09-08 inom fastigheten Rödiöga
1:52 framkom att fastigheten var bebyggd med en äldre gäststuga, en sjöbod med lov och
strandskyddsdispens beviljat och ett nybyggt uthus. Det senast uppförda uthuset saknar
bygglov och strandskyddsdispens.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller ensldlda 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.
Bn åtgärd inom strands.kyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som ror 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 an den yta som. byggnaden upptar på marken.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av sökt nybyggnad av fritids
hus på bekostnad av ett område som idag är tillgängligt för allmänheten.
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Några av miljöbalkens nämnda skal för att medge strandskyddsdispens bedöms inte före
ligga för sökt bebyggelse. Gästhuset och sjöboden som finns på fastigheten idag bedöms
inte ha någon egentlig hemfridszon. Sökt byggnad rör sig om. ett fritidshus.
Uppförande av ett fritidshus på platsen skulle innebära en utvidgning av det privata
området. Sökt fritidshus bedöms inte kunna betraktas som en ersättningsbyggnad för den
befintliga gäststugan. Fastigheten bedöms inte vara ianspråktagen som tomtmark.
Fastigheten Rodlöga 1:52 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett
sammanhängande område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga
friluftslivet och för växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det
enskilda exploateringsintresset.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära,
en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Rödlöga 1:52 bedöms inte
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-19

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastig
heten Rödlöga 1:52.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
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.
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Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en äldre gäststuga på ca 10 kvm, en sjöbod
på ca 15 kvm med lov och strandskyddsdispens beviljat 2004-12-16.
Dessutom fmns även ett nybyggt uthus på c:a 25 kvm som saknar bygglov och strand
skyddsdispens. Ett tillsynsärende har startats med anledning av detta och handläggs i ett
separat ärende.
Samtidigt med bygglovet för sjöboden, beviljades 2004-12-16 även bygglov och strand
skyddsdispens för uppförande av ett fritidshus. Detta hus var av samma modell som det man
nu ansöker om bygglov för. Detta hus blev aldrig uppfört.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde för samlade kultur- och naturvärden.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde för kulturmiljön.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan, är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riksintresseområde för naturvård.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rödlöga 1:52 belägen inom riks
intresseområde får friluftslivet.
Fastigheten Rödlöga 1:52 är belägen inom fördjupad översiktsplan för skärgården, antagen
2005-08-29 och enligt denna ska ytterskärgårdens karaktär av ostört natur- och kulturmiljö
med vidsträckta arkipelager bibehållas och skyddas.

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 växtli vet 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 fatt färdas fritt,
3. gravningsarbeten 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.
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Bvgg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljÖbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljÖbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs for 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 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 ända
mål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov. Vid
planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna 1 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 bar 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 a.v grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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 1miljön.
Utdragsbe styrkande
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Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i fomi av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen som anges
genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte etableras några
nya fritidshusområden, Komplettering kan endast ske med enstaka fritidshus i anslutning till
eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad bebyggelse. En prövning måste
dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna förutsättningarna att anordna vatten och
avlopp.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall till ansökan enligt bifogad skriftlig motivering.
Till motiveringen bifogas länsstyrelsens beslut 2004-10-18 beteckn 5211-04-62152 samt
byggnadsnämndens protokoll 2004-09-09 § 285,
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan,
Bertil Norstedt (S) och Gunnar Kjelldahl (C) instämmer i avslagsyrkandet
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Uid ragsb e styrkande

AU 2015-11-05
Rödlöga 1:52
Yrkande: Sökt bygglov och strandskyddsdispens skall beviljas
M otivering
Vi anser att bedöm ning a tt fastigheten Rödlöga 1:52 tiilsammans med annan obebyggd mark utgör
e tt sammanhängande område som är allemansrätts ligt tillgängligt och värdefuiit fö r det rörliga
frilu fts liv e t och fö r växt och d ju rliv är missvisande.
Äldre gäststugan är en självständig enhet på fastigheten därmed är fastigheten a tt anse som
i anspråktagen. Albuskarna är ansade och klippta och marken i övrigt välskött som fram går av foto.
,
^

Avstyckningen är mycket g am m at fastigheterna på bägge sidor av 1:52 är bebyggda med bostäder,
1:52 är därm ed också avsedd fo r bostadsändamål vilket också tidigare beviljade dispenser och
bygglov visar. Dessa dispenser och bygglov visar också a tt fastigheten har ansetts ianspråktagen.

(

Fastigheten Rödlöga 1:52 är belägen mellan två bebyggda fastigheter som går ända u t i vattnet. På
det sä tt som Rödlöga 1:52 är ianspråktagen får allem ansrätten anses utsläckt på fastigheten.
Allm änheten hindras av a tt passera längs stranden förbi om slutande fastigheter. Fastigheten som har
karaktären av s.k. iucktom t blir d ä rför av begränsad aliem ansrättsfigt intresse. Detta gäller särskilt
som söder om Rödlöga 1:52 stranden nås via en stig på e tt markom råde gränsande till 1:52 som inte
är utlagt som en särskild fastighet. Hela fastigheten Rödlöga 1:52 är a tt anse som ianspråktagen. Hela
fastigheten är därm ed a tt anse som to m t. A tt bevilja bygglov och strandskyddsdispens strider därför
inte m o t strandskyddets syfte. Til! ytterligare stöd fö r vå rt ställningstagande bifogas handlingar från
tidigare beviljad strandskyddsdispens då sakförhållanden inte ändrats. Se bilaga.

Ingmar Walfén (M) och Roland Brodin {M}

(

(
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Dispens från strandskyddsbestämmeiserna för byggnads
företag på fastigheten Rödlöga 1 ;52, Biidö församling inom
Norrtälje kommun (ek.karta 119 27)
Beslut
Länsstyrelsen medger dispens från strandskyddsbestämmeiserna i 7 kap. 16 §
miljöbalkeh (SFS 1999:80%) for uppförande av ett fritidshus om cirka 87 kvm och
en komplementbyggnad (sjöbod) om cirka 15 kvm på fastigheten Rödlöga 1:52 i
enlighet med bifogad situationsplan.
Som tomt enligt miljöbalk en får hela fastigheten tas i anspråk.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Milj ödomstolen, Stockholms tingsrätt, se bilaga.

w >

Upplysningar

Innan detta beslut vunnit Jaga kraft samt att bygglov meddelats bör den sökta åt
gärden inte påbörjas. Dispensbeslutet upphör att gälla om den åtgärd som avses
med dispensen inte har påböljats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
(

Bakgrund
Ni har ansökt om tillstånd för uppforande av bebyggelse på den med en mindre
bostadsbyggnad bebyggda fastigheten Rödlöga 1:52 enligt ovan. Fastigheten som
omfattar 4 144 kvm bildades genom avsfyckning år 1967.

(

För området gäller strandskydd intill 300 meter från stranden, Den sökta åtgärden
erfordrar dispens från strandskyddsförordnandet.
Fastigheten ligger inom område som utgör riksintresse för naturvård, friluftsliv
och kulturmiljövård enligt miljöbälksns. 3 kap. 6 §. Skärgården är i sin hélhet
dessutom av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap. 1, 2 och 4 §§. De rörliga fri
luftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen att tillåtligheten av exp'loaterings företag och andra ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får tillkomma
endast i förm av komplettering av befintlig bebyggelse.
Enligt kommunens översiktsplan är fastigheten belägen inom område för landskapsutveckUng,, Inom dessa områden redovisas att huvudintresset måste vara att
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18.10.2004

5211-04-62152

bevara förutsättningarna for pågående verksamhet och befintligt boende. Enstaka
ftitidshusbebygge3.se kan tillåtas som komplettering till befintlig bebyggelse.
Byggnadsnämnden har i beslut den 9 september 2004 2000 tillstyrkt framställ
ningen.

C

(.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen kan konstatera att det föreslagna fritidshuset och koropiementbyggnaden avses uppföras på en fastighet som redan ianspråktagits för enskilt nytt
jande. Åtgärden förändrar ej heller livsbetingelserna för djur eller växter.
Den aktuella åtgärden är förenlig med vad som angetts för området i kommunens
antagna översiktsplan samt med de allmänna hänsynsreglema och hushållningsbestämmelsema i miljöbalken.
Länsstyrelsen finner att särskilda skäl föreligger för dispens från strandskyddsbestämmelsema.

I handläggningen av detta ärende har deltagit byrådirektör Claes Halling, beslu
tande och arkitekt Ragnvi Josefsson, föredragande.

Claes Halling

Ragnvi Josefs.

{.

Sändlista:
Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun + sit plan
Na&uvårdsverket + kop av sit plan + utdrag av AutoKaVy
Mp (akten + pärmen)
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Dnr BN 03-2171

Rödlöga 1:52 i Blidö församling - strvndskyddsdispens odh bygglov for
Uppförande av fritidshus och k o mpfrm entbyggn a d samt installation av
eidstad.
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar
att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från 7 kap 13, 14 och 16
§§ Miljöbalken för sökt fritidshus och komplementbyggnad.

fritidshus och en sjöbod samt installation av eldstad inom fastigheten
Rödlöga 1:52,
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är avstyckad 1967 och har en areal på 3864 m2,
Fastigheten är bebyggd med en äldre gäststogapå cirka 10 m2*
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 3ÖÖ meter* och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13,14 och 16 §§ Miljöbalken, Länsstyrelsens tillstånd
erfordras för byggprojektet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom område
av riksintresse för kulturmiljö, naturvård och det rörliga friluftslivets behov.
Enligt Plan- och bygglagen 2 kap I och 2 §§ skall 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 för
handsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap Miljöbalken tillämpas.
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För området gäller särskilda hushålbnngsbestämmelser 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 om
rådet.
Det rörliga friluftslivets intresse skall särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Fritids
bebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt översiktsplanen for Norrtälje kommun framgår att i det kust- och
skärgårdsområde som omfattas av 4 kap Miljöbalken skall bevarandeintressen som bland annat allemansrätten särskilt skyddas.
Stadsarkitektkontorets bedömning

nadsforbudet föreligger med hänvisning till att tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse vilket innebär att allmänhetens möjligheter att
nyttja strandområdet redan är utsläckt och att tomtplatsen är en så kallad
lucktomt vilken saknar betydelse ur allmänhetens synpunkt.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13,
14 och 16 §§ Miljöbalken samt med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Nu tilltänkt åtgärd förändrar inte heller livsbetingelserna för djur eller
växter.
Stadsarkitektköntoret tillstyrker ansökan med stöd av Plan- och bygglagen 2
och 3 kap samt Miljöbalken 7 kap då fastigheten är en ianspråktagen luck
tomt som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en naturlig
komplettering av bebyggelseområdet. Sökt lokalisering kommer inte heller
att försvåra en eventuell framtida planläggning,
Tomtplatsavgränsningen följer gällande fastighetsindelning och redovisas på
en till ärendet hörande situationsplan,
Stadsarkitektköntoret föreslår byggnadsnämnden besluta
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A rbetsutskottets förslag till beslut
au 04081S

Arbetsutskottet beslutade den 18 augusti 2ÖÖ4 $ 517 föreslå byggnads
nämnden
att hos länsstyrelsen tillstyrka erforderlig dispens från 7 kap 13,14 och 16
§§ MOjöbaiken for sökt fritidshus och komplementbyggnad.

Exp till:
Länsstvmlse^pianenheten
H m ^ ^ ^ k ö p i a av protokoll för kännedom

Justerare

Jiistfirare
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STÄRBSNÄS 2:12 (skifte 2) - bygglov för nybyggnad av ett
fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslag för bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Stärbsnäs 2:12,

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

Motivering
Enligt översiktsplanen för Norrtälje kommun framgår det att i kust- och skärgårdsområden,
som omfattas av riksintressen för natur- och kulturvärden (4 kap miljöbalken) och
friluftslivet (3 kap 6 § kap miljöbalken.) ska åtgärder som riskerar att medföra betydande
negativa konsekvenser för riksintressenas värden eller karaktär inte tillåtas. Särskilt
restriktiva är bestämmelserna mot ny fritidsbebyggelse. Sökt bebyggelse strider mot
riktlinjerna i översiktsplanen.
Fastigheten är bebyggd med två uthus, uthusen generar i sig ingen hemfridszon. Platsen för
tänkt fritidshus är obebyggd och hela fastigheten är allemansrättsligt tillgänglig och sökt
åtgärd kommer påverka ett idag allemansrättsligt tillgängligt värdefullt område för det
rörliga friluftslivet negativt. Platsen för tänkt fritidshus är en idag tillgänglig passage ner till
vattnet mellan några bebyggda och ianspråktagna fastigheter. Bebyggelse på platsen skulle
medföra att passagen riskerar att blockeras för allmänheten, Stor del av fastigheten ligger
inom strandskyddat område och även om sökt åtgärd placeras utanför det strandskyddade
området kan sökt åtgärd komma att påverka strandskyddet negativt.
En ytterligare exploatering på platsen än de befintliga uthusen bedöms inte lämplig. Det
allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsmtresset Det
sökta fritidshuset strider således mot riktlinjerna i Översiktsplanen, och mot bestämmelserna i
3 kap och 4 kap miljöbalken. Kraven i 2 kap plan- och bygglagen kan inte anses uppfyllda
och förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.
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Övriga upplysningar
Med ledning av sökandens VA-redovisning i avloppsansökan med diarienummer e20152009 och tillhörande inspektion, har bygg- och miljökontoret bedömt att anordnande av
vatten och avlopp kan få en tillfredsställande lösning för fastigheten Stärbsnäs 2:12.

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

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Remissyttranden
Tjänsteskrivelse 2015-04-01

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten. Stärbsnäs 2:12.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten, är avstyckad 1.986 och bebyggd med två uthus, ett äldre uthus samt ett garage
beviljat av byggnadsnämnden 2002-04-25.
Fastighetens areal är 0,73 ha och består av 2 skiften.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten belägen inom:
- riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
- riksintresseområde for friluftslivet (se kapitel 12).
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Endast
c:a 800 m2 av fastigheten är belägen utanför det strandskyddade området. Sökt byggnad är
belägen utanför strandskyddat område.

Utdragsbestyrkande
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2015-02-12 utförde bygg- och miljökontoret en besiktning på platsen. Nästan hela
fastigheten består av klippt gräsmatta och är bebyggd med två uthus som är placerade i den
nordvästra delen av fastigheten, de befintliga, uthusen genererar ingen egen hemffidszon. I
övrigt är fastigheten obebyggd och fastigheten bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig.
Fastigheten omgärdas i öster av en skogsrand och en bebyggd fastighet och i väster av
bebyggda fastigheter. I norr av en vag och i söder av vattnet. Fastigheten är idag en
tillgänglig passage ner till vattnet mellan några bebyggda och ianspråktagna fastigheter.
En ansökan om fritidshus har tidigare gjorts inom fastigheten med en annan placering och
utformning år 2005, den ansökan avslogs av dåvarande byggnadsnämnden. Avslaget
överklagades av sökanden ända upp i Länsrätten som avslog överklagandet 2007.
Sökanden har fått möjlighet att yttra sig och har enligt en skrivelse inkommen 2015-03-23
genom ombud önskat få ärendet prövat i nämnden samt kompletterat med en ny ritning med
annan placering än första inskickade ritningen. Sökanden har anfört bland annat att
hemfridszonen kommer placeras utanför det strandskyddade området och att det finns
möjlighet öster om föreslagen placering att ta sig ner till vattnet. Samt att tidigare ansökan
som avslogs gällde ett större hus närmare stranden.
Att hemfridszonen som ett fritidshus generar inte kommer inverka på det strandskyddade
området kan inte säkerställas och bygg- och miljökontoret bedömer att en eventuell, dispens
från strandskyddet inte kan komma att tillstyrkas, inte heller kan möjligheten att ta sig ner
till vattnet öster om tänkt placering säkerställas i framtiden. Bygg- och miljökontoret gör
bedömningen att aktuell ansökan får samma påverkan på riksintressena som tidigare
ansökan som avslogs i nämnden 2005 oavsett storleken på byggnaden.
Då bygglov inte bedöms kunna tillstyrkas har en utredning gällande vatten- och avlopp inte
påböijats.

Tillämplig lagstiftning
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.
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För området gäller särskilda hushållningsbestämnielser 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 exploateringsforetag och andra
ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till
befintlig bebyggelse.
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

Samråds- och remissyttrande samt bemötande
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigbetema Stärbsnäs 1:12,1:23, 3:12 och 12:1 ar
berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Stärbsnäs 1:12,1:23, 3:12 och 12:1 har enligt yttranden inga
erinringar mot sökt bebyggelse.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall till ansökan enligt bifogad skriftlig motivering.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan,
Bertil Norstedt (S) och Gunnar Kjelldahl (C) instämmer i avslagsyrkandet.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdrag sbestyrkand e

Stärbsnäs 2:12
Yrkande: Sökt bygglov skall beviljas
M otivering
Vi anser a tt bedöm ning a tt hela fastigheten Stärbsnäs 2:12 är aiiem ansrättsligt tillgänglig och a tt sökt
åtgärd kom m er påverka e tt idag aiiem ansrättsligt tillgängligt värdefullt område fö r det rörliga
frilu fts liv e t är missvisande. Sökt placering är u ta n fö r strandskydd.
Fastigheten är avstyckad 1868 och en gränsbestämning är gjord 1986 där det konstaterades a tt
om rådet är bebyggd med "lite n stuga". Stugan är en självständig enhet på fastigheten. Nu bedöms
stugan som uthus. Någon omklassning av stugan till uthus finns inte redovisad. Fastigheten är därför
a tt anses som ianspråktagen.
Fastigheten är också om sluten av bebyggda fastigheter vilket gör a tt den allemansrätts liga
tillgängligheten tillsam m ans med b e fin tligt "iite n stuga" gör a tt den allemansrättsliga tillgängligheten
är utsläckt.

Ingmar W allén (M ) och Roland Brodin {M )
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Bfidö-Boda 1:193 - föreläggande vid vite om bortforsiing av fordon
och övrigt avfall på fastigheten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken
(1998:808) 26 kap 14 § att förelägga
vite att i egenskap av fastighetsägare genomföra följande åtgärder vid fastigheten BlidöBoda 1:193
1. Snarast, dock senast 2 månader etter beslutet vunnit laga kraft, från fastigheten BlidöBoda 1:193 bortforsla följande fordon till en auktoriserad bilskrot:
a) 1 st Ford Mondeo, regislemummer CTK 982 (se bilaga A, bild 1).
b) 3 st Mercedes-Benz, registemuimner OAM 240 (se bilaga A, bild 2 och 3),
c) 1 st Ford Transit, registemummer GZC 263 (se bilaga A, bild 4 och 5).
2. Dokumentation såsom kopia eller skrotnings intyg från bilskroten på fordonen som
skrotats ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast 3 månader efter det att
beslutet vunnit laga kraft,
3. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, från fastigheten
Blidö-Boda 1:193 se till att följande fordon bortforslas till en auktoriserad bilskrot:
a) 1 st Chrysler Grand Voyager, registemummer DOR 645 (se bilaga A, bild 6 och 7)
4. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, inom fastigheten
Blidö-Boda 1:193 till godkänd behandlingsanläggning alternativt återvinmngseentral
låta bortforsla de bilbatterier som står utomhus på fastigheten (se bilaga A bilderna 11,
12 och 13).
5. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, inom fastigheten
Blidö-Boda 1:193, till godkänd behandlingsanläggning alternativt återvinmngseentral
låta bortforsla 1 st husvagn (se bilaga A bilder 8, 9 och 10), 3 st tv-apparater som står
utomhus (se bilaga A bild 14 och 1.5), I st spis (se bilaga A bild 16) och l st tvättmaskin
(se bilaga A bild 17).

Utdragsbestyrkande
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6. Snarast, dock senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft, städa upp på
fastigheten Blidö-Boda 1:193 och till godkänd behandlingsanläggning alternativt
återvinningscentral låta bortforsla allt avfall som förvaras på fastigheten. Dokumentation
såsom kopior av arbetsorder och transportsedel eller faktura avseende omhändertagande av
avfall ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast en månad därefter.
7. Fortsättningsvis ska farligt avfall bortforslas vartefter det uppkommer alternativt
förvaras utom synhåll för allmänheten i väntan på bortforsling. Farligt avfall ska
förvaras skyddat från. nederbörd på hårdgjord yta samt invallat där risk för läckage
föreligger.
Punkterna 4 och 5 gäller omedelbart efter delgivning även om beslutet överklagas.
Beslutet är förenat med vite på 15 000 för punkt 1, 2 500 för punkt 2, 5 000 för punkt 3,
10 000 för punkt 4, 20 000 för punkt 5 och 10 000 för punkt 6.

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

Motivering
I Miljöbalken (1998:808) 15 kap 30 § går det att läsa:
Ingen får skrapa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Tillsynsmyndigheten bedömer att föivnringen på fastigheten Blidö-Boda 1:193 är att
betrakta som nedskräpning. Tomten är en hömtomt där god insyn uppstår då vägen går tätt
bredvid tomtgränsen.
Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 § säger att:
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i Övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

Utdragsbesty rka nde
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Att forvara bilbatterier, tv-apparater, en tvättmaskin samt en spis är inte förenligt med
miljöbalkens allmänna hansvnsregler.
1 bilaga B går det att se en jämförelse av de inspektionsfotön. som togs år 2014 samt år 2015.
Ert bedömning har gjorts att det från augusti år 2014 till augusti år 2015 inte skett någon
uppstädning av fastigheten. Bilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som
exempelvis bly, kvicksilver, freoner samt oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen
om de inte tas om hand. Risken är stor att läckage kan uppstå om fordonen rostar vilket kan
gå extra fort om de är uppställda på gräs då fukt hålls kvar under fordonet och snabbar på
korrosionen. Det är dessutom svårare att upptäcka eventuellt läckage när gräset växer högt
runt fordonet. Vid en felaktig biidemontering kan det förekomma spill av olika oljor,
kylarvätska, batterisyra och bensin. Komponenter som innehåller kvicksilver som brytare
och sensorer, kan gå sönder och läeka ut sitt innehåll. En skrotbil räknas som farligt avfall
tills den är dränerad på vätskor oeh andra farliga komponenter.
Enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap 5a § så ska:
Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt.
Detta innebar att innehavaren av avfall ska vidta de försiktighetsåtgärder som krävs vid
hantering av exempelvis el-avfall och farligt avfall och se till att de förvaras så de skyddas
mot nederbörd samt på en plats som är försedd med tät ytbeläggning.
Fastighetsägare B H H H I p e r s o n n u m m e r B H M M I har trots tidigare uppmaningar
från tillsynsmyndigheten inte omhändertagit de fordon som finns på fastigheten. Vidare har
åtgärder ej genomförts för att förebygga föroreningar till mark och grundvatten. Mot
bakgrund av detta anser Bygg- och miljönämnden att ett vitesföreläggande är motiverat.

Underlag tm beslut
Bilder från fastigheten tagna vid inspektion den 2014-08-15 och inspektion den 2015-08-12,
se bilaga A oeh bilaga B.__________________
Anmälan från
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-17 § 114
Yttrande från fastighetsägare
Tjänste skrivelse daterad 2015-1.0-15 (ersätter tjänsteskri velse dat 2015-04-27)
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Bakgrund
Den 22 juii år 2014 inkom till Bygg- och miljönämnden en anmälan om olägenhet gällande
fastigheten Blidö-Boda 1:193. Den klagande,
skickade in klagomålet i
egenskap
Storvik i Biidö.
Den 15 augusti inspekterade bygg- och miljökontoret fastigheten och bedömningen gjordes
att det på tomten fanns ett antal bilar, en hel del möbler, en tvättmaskin, ett fcyh/frysskåp
och en hel del annat skräp. Bygg- och miljökontoret sökte då fastighetsägaren men fick inte
någon kontakt.
En tjänsteskrivej.se författades och skickades ut den 27 april år 2015 med förslag till beslut
for bygg- och miljönämnden att förelägga fastighetsägaren
vite att städa
upp på fastigheten Blidö-Boda 1:193 samt transportera bort bilar. En kommunicering
skickades till fastighetsägare efter att ärendet varit uppe i arbetsutskottet.
Den 2 8 j uli år 2015 inkom ett yttrande från f a s tig h e ts ä g a r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ H d a r han framför att
han planerar att städa undan de lösa föremål som finns på fastigheten. Vidare skriver|
a tfö l^ ä la r han ålagts att skrota har ett ansenligt värde och att han infe vill paniksälja dem.
H H |s k r i v e r även han har drabbats av en stor personlig sorg vilket lett till att han inte
skött sin fastighet som vanligt.
Tillsynsmyndigheten genomförde under sommaren år 2015 en ny inspektion under för att
göra en bedömning av om fastighetsägarens yttrande påverkar det tidigare tagna beslutet.
Den 12 augusti år 2015 genomförde undertecknad en inspektion på fastigheten Blidö-Boda
1:193. Bedömningen på plats överensstäm m erm eddenbedöm nm gen som gjordes vid
föregående inspektion år 2014. På fastigheten fanns ett flertal bilar som bedöms stått på
samma ställe under en längre tid. Vidare fanns det farligt avfall ståendes utomhus i form av
bilbatterier, spis och tvättmaskin. Vid en jämförelse av de foton som togs år 2014 samt de
foton som togs år 2015 går det även att se att det under det gänga året inte har skett någon
städning på fastigheten eller flytt av fordon (se bilaga B).

Tillämplig lagstiftning
Beslutet är fattat med stöd av Miljöbalken (1998:808) 15 kap 5a och 30 §§, 26 kap 9 ,1 4 , 21
och 26 §§ samt med hänvisning till 2 kap 3 §.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 194

SAMMANTRADESPROTOKOLL

5(5)

Datum

2015-11-05

Dnr 2014-1699

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

Utdrag sbesty rkatide
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Husinge 3:10 - mlfjösanktionsavgift för inrättande av
avloppsanordning utan tillstånd.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om milj ös aukti ons avgi iter 3 kap 1 § 1 punkten att
1.ersonnummer H H H H H H H I skall betala milj ösanktions avgift på
5000.

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 del getts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Husinge 3:10 har gjort sig
skyldig till överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 3998:808) 9 kap 7 §, eftersom, det krävs tillstånd för
inrättande av markbädd avsedd för vattentoalett. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen
atf
inrättat avloppsanordningen utan att söka tillstånd. Därmed ska
en miljösariktionsavgift på 5000 kronor betalas.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Underlag till beslut
Inkommen ansökan samt kommunicermg med
Utförd besiktning 2015-10-21
Tjänsteskrivelse 2015-10-22

15-10-05
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Datum

2015-11-05

Dnr 2015-2828

Bakgrund
Till bygg- och miljönämnden inkom 2015-10-05 en ansökan om att på fastigheten Husinge
3:10 få anlägga enskilt avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten. 1 samband
med ansökan informerad sökande bygg- och miljökontoret att avloppsanläggningen redan
anlagts.
Bygg- och miljökontoret utförde 2015-10-21. en besiktning på fastigheten. Vid besiktningen
konstaterades att avloppsanläggning som avlopp san sökan avser redan utförts.
För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltmtionsbädd krävs
tillstånd från bygg- och miljönämnden. Tillstånd för fastighetens avloppsanläggning har
sökts hos bygg- och miljönämnden men beslut i ärendet har inte inväntats innan
nedläggande av avloppsanläggningen.

Tillämplig lagstiftning
Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordnlngar.
Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmalningspliktig enligt derrna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Boende får nyanlända i Närtuna skola

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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