SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Plats och tid

2015-12-03

1

Kommunhuset, Rådmansö-rummet 2015-12-03 kl.15:15 -16:25

Beslutande

Margareta Lundgren (S)
Bertil Norstedt (S)
Stefan Lindskog (C)
Ingmar Walién (M)
Roland Brodin (M)

Kai Larsson (MP) adjungerad

övriga deltagande

Sida

Sam m anirädesdatum

Sara Heimersson, bygg- och miljödirektör
Anna Keskitafo, byggiovchef
Tore Strömberg, senior adviser

§ 201
§ 201
§ 201
§ 201
§ 201

- 202, 204 -246
- 246 tj ers
- 246 tj ers
- 246
- 246

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sida

1(4)

2015-12-03

Innehållsförteckning

BYGGLO VÄREN DEN
1.

2.

3.

4.

Dnr 2015-2831
Del av Arholma 2:21
Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus och ett förråd.
Dnr 2015-1952
Doiomiten 3
Uttagande av byggsa nktionsavgift för olaga uppförande av
flerbostadshus och kompfementbyggnad utan startbesked.

§ 201

§ 202

Dnr 2015-2681
Emmaus 61
Marklov för trädfällning,

§ 203

Dnr 2013-2395
Finsta 1:86
Byggiov för tillbyggnad av enbostadshus,

§204

5.

Dnr 2015-3342
Frötuna-Vreta 1;4
UTGÄTT
Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av byggnation
innan bygglov och startbesked har lämnats samt att byggnad har
tagits i bruk innan slutbesked utfärdats.

6.

Dnr 2015-2898
Grövsta 8:35
Bygglov för nybyggnad av båthus.

§ 205

Dnr 2015-2310
Del av Gräddö 1:13
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,

§ 206

7.

8.

9.

Dnr 2015-2506
Gärsta 1:15
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett
enbostadshus,
Dnr 2014-436
Hamra 1:16
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tillbyggnad samt
ändrad användning av ekonomibyggnad till fritidshus.

§207

§208

Sida

Datum

2015-12-08
[Kommun]

10.

11.

12.

13.

14.

15.

«Databas» «Grpnr»
«Diarienr»

Dnr 2015-3010
De! av Hårnacka 3:2
Förhandsbesked för nybyggnad av två byggnader med
kontor,/lager/förråd.
Dnr 2015-2551
De! av Malstaby 2:9
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus,
Dnr 2015-1725
Mora 3:65
Bygglov för tillbyggnad av enbostadsus (inglasat uterum) och
installation av eidstad,

§ 209

§ 210

§211

Dnr 2015-3256
De! av Norrvreta 3:16, skifte 2
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 212

Dnr 2015-2796
Näs 1:8
Bygglov för uppsättande av takkupa,

§213

Dnr 2015-1789
Östkusten 10
§214
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus {utbyggnad av bad/tvätt
samt inglasning av altan).

MILJÖ- O C H H Ä L S O S K Y D D S Ä R E N D E N

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dnr 2012-933
Hemställan till kommunfullmäktige om utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp i Finsta-Kiien, Skederids församling, Norrtälje
kommun.
Dnr 2014-2220
Grisslehamn 2:9
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten,
Dnr 2014-2221
Grisslehamn 2:11
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§ 215

§216

§ 217

Dnr 2014-2223
Grisslehamn 2:13
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§218

Dnr 2014-2225
Grisslehamn 2:14
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§219

Dnr 2014-2226
Grisslehamn 2:15
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten.

§220

2{4)

Datum

2015-12-08
[Kommun]

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Sida

«Data bas» «Grpnr»
«Diarienr»

Dnr 2014-2228
Grissfehamn 4:3
Förbud att sfäppa ut avloppsvatten.

§ 221

Dnr 2014-2229
Grisslehamn 4:4
Förbud att släppa ut avloppsvatten,

§ 222

Dnr 2014-2230
Grisslehamn 4:7
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättavioppsvatten.

§ 223

Dnr 2014-2231
Grisslehamn 4:10
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten

§ 224

Dnr 2014-2232
Grisslehamn 4:14
Förbud att släppa ut avloppsvatten,

§225

Dnr 2014-2233
Grisslehamn 4:16
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten.

§226

Dnr 2014-2235
Grisslehamn 4:18
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§227

Dnr 2014-2236
Grisslehamn 4:19
Förbud att släppa ut avloppsvatten,

§228

Dnr 2014-2237
Grisslehamn 4:22
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§229

Dnr 2014-2238
Grisslehamn 4:24
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättvatten (8DT).

§230

Dnr 2014-2239
Grisslehamn 4:25
Förbud att slappa ut avloppsvatten.

§231

Dnr 2014-2240
Grisslehamn 4:26
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§232

Dnr 2014-2242
Grisslehamn 4:38
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§233

Dnr 2014-2243
Grisslehamn 4:39
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§234

Dnr 2014-2244
Grisslehamn 4:41
Förbud att släppa ut bad-, disk- och tvättvatten (BDI),

§235

3(4)

Sida

Datum

2015-12-08
[Kommun]

37.

38.

39.

40.

41.

42.

«Databas» «Grpnr»
«Diarienr»

Dnr 2014-2245
Grisslehamn 9:1 (Björkuddsvägen 7)
Förbud att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett (WC) och
bad-, disk- och tvätt (8DT).
Dnr 2015-2196
Grissleamnn 9:1 (Björkuddsvägen 9)
Förbud att släppa ut bad*, disk- och tvättavloppsvatten (BDT).

§ 236

§ 237

Dnr 2014-2217
Grisslehamn 15:1
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§238

Dnr 2014-2218
Grisslehamn 16:1
Förbud att stäppa ut avloppsvatten.

§239

Dnr 2014-2227
Grisslehamn 26:1
Förbud att släppa ut avloppsvatten.

§240

Dnr 2015-3067
Rådmansö-Östernäs 3:35
Miljösanktionsavgift avseende ändring av avloppsanläggning
utan anmälan.

§241

Ö VR IG T
43.

44,

45.

46.

Dnr 2015-3350
Räfsja 1:12 och Hårnacka 2:2
Nya kvartersnamn och vägnamn.

§242

Dnr 2014-2856
Ekonomisk uppföljning för perioden till och med oktober månad
2015,

§243

Dnr 2015-1595
Årsbudget 2016

§244

Information

§245

EXTR A ÄRENDEN
47.

48.

Dnr 2015-805
De! av Tjockö 2:50
Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus.
Dnr 2015-1704
issjö 3:8
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus

§ 246

UTGÅTT

4(4}

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 201

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1 (3 )

2015424)3

Dnr 2015-002831

Del av A rholm a 2:21 - förh an d sb esked för nybyggnad av ett
fritid sh u s och ett förråd
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att
1. hos länsstyrelsen avstyrka erforderlig dispens enligt 7 kap 9 § miljöbalken till skydd for
landskapsbilden for förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus och förråd inom del
av fastigheten Arholma 2:21.

Motivering

Fastigheten Arholma 2:21 bedöms tillsammans med annan obebyggd mark på Arholma
utgöra ett sammanhängande- område som är allemansrätts ligt tillgängligt och värdefullt för
det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet, fastigheten gränsar bland annat till Idö
naturreservat. Fastigheten ingår i ett område som är klassat som riksintresse för det rörliga
friluftslivet, för naturvården och för kulturmiljön.
Fastigheten ligger även inom ett område där det råder särskilda hushållnings-be stämmelser
enligt 4 kap 1„2 och 4 §§ miljöbalken. Arholma 2:21 är belägen 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
exploaterings foretag och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse. N u sökt byggnation bedöms inte vara en komplettering till befintligt
bebyggelseområde då närmsta bostadsbebyggelse är placerad ca 80 meter från nu sökt
bebyggelse.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. För
byggnation inom detta område krävs giltig strandskyddsdispens. Strandskydds dispens kan
endast beviljas om något av skälen i 7 kap 18 c uppfylls. Sökande önskar enligt
telefonsamtal 2015-11-11 inte fa frågan om strandskyddsdispens prövad i nuläge.
Även om inte frågan om strandskydds dispens är prövad får hänsyn ända tas till det faktum
att fastigheten ligger inom strandskyddat område, enligt MÖD 2012-P 11305. Detta
eftersom det är en del av den prövning om markens lämplighet som ska göras vid frågan om
förhandsbesked.
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Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen
om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på platsen. Sökt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
bedöms riskera att skada riksintressena på platsen.
Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen sak nas
således.
Lagrum

2 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap och 7 kap 9 § miljöbalken

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjansteskrivelse undertecknad 2015-11-06

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus och förråd inom fastigheten
Arholma 2:21.

Bakgrund

Fastigheten ingår i. område som saknar detaljplan. Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 3,2 ha.
Tomtplatsen omfattas av 7 kap 9 § miljöbalken till skydd för landskapsbilden.
Länsstyrelsens tillstånd erfordras för byggprojektet.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. För
byggnation inom detta område krävs giltig strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan
endast beviljas om något av skälen i 7 kap 18 c uppfylls.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Arholma 2:21 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 2:21 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 2:21 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 2:23 belägen inom
riksintresseområde for friluftslivet (se kapitel 12).

Tifiämplig 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 hushåliningsbestämmeiser 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.
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.
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Dnr 2015-1952

Dolom iten 3 - uttagande av b yg g san ktlon savg ift fö r olaga upp
förande av fle rb o stad sh u s och kom plem entbyggnad utan start
beskedBeslut

Arbetsutskotte^jrc$]å^yu^^dM iijljögägmdgi^eslut^Jt
påföra
byggherre på fastigheten
Dolomiten. 3, en byggsanktlonsavgift om 004 685 kronor for påbörjandet av byggnation
av två stycken flerbostadshus och en komplementbyggnad innan bygg- och miljö
nämnden utfärdat ett beslut om bygglov och startbesked i ärende med diarienummer
2014-2724.

Motivering

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgiit tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av bestämmelserna j
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 påböljats 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 sanktionsarea
om 719 —15 = 704 kvm.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften for 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 flerbostadshus, 3 prishasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är sanktionsavgiften för att påböija en nybyggnad
av en komplementbyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 0,25 prisbasbelopp
med ett tillägg om 0,ÖÖ5 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
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År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor, vid en beräkning av byggsanktionsavgift blir
avgiften:
3 x44 5 0 0 - 133 500 kronor
0,02 x 44 500 —890 kronor
890 x 704 - 626 560 kronor
Detta ger att byggsanktionsavgiften för att uppföra ett flerbostadshus 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 är beräkningsgrundande för sanktio.nsavgi.ften
tillskapas dock genom denna åtgärd.
Detta ger att sanktionsavgiften för att påbörja nybyggnation av ett flerbostadshus genom att
bland annat gjuta en platta uppgår till 3 prisbasbelopp som är 133 500 kronor.
Sanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd som gäller uppförande av komplementbyggnad
genom att gjuta en platta är 0,25 prisbasbelopp vilket ger en sanktionsavgift 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 påböljats.

Lagrum

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

Underlag till beslut

Tjansteskrivelse daterad 2015-10-01
Fotografi från besiktning 2015-06-26
Fotografi, från besiktning 2015-06-26
Situationsplan frän ärende 2014-2724 inkommen 2015-06-17
Fasadritning från ärende 2014-2724 inkommen 2015-02-24
Plan-, fasad-, och sektionsritnmg från ärende 2014-2724 inkommen 2014-11-26
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-10-22 § 167
Yttrande från byggherren 2015-11~17
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Ärendet

Bygg- och miljökontoret har vid besiktning utförd 2015-06-26 fatt kännedom om att ett
flerbostadshus har uppförts samt åtgärder vad gäller grundläggning vidtagits utan start
besked 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 ett flertal gånger kompletterats och reviderats, ett beslut i ärendet togs den 26 juni
2015.
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 påböijats.
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 (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stod av 16 kap. 12 §,
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet
Avgiften behöver dock inte tas ut om det ar oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sj ukdom 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.
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Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte liar skett
uppsåt!igen 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
3. den som har fått en fordel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut 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 får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälmngspliktig 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 innan byggnadsnämnden har gett ett start
besked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan 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 sanktionsarea, 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 byggsanlctionsavgi ft ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts 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.
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
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 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.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Byggherren inkom 2015-11-17 med ett yttrande överbygg- och miljönämndens
arbetsutskott förslag till beslut.
Byggherren anför att han vid ett flertal tillfällen har fått information om att bygglov
skulle beviljas från olika avdelningar i Norrtälje kommun, planering av projektet
påböljades därför. Vidare vädjar byggherren om. att byggsanktionsavgiften ska sänkas
ner till 0 kronor.
En byggsanktionsavgift får endast enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen 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.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att några sådana omständigheter inte
föreligger i aktuellt ärende. Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
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E M M A U 3 61 - m arklov fö r trädfällning
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
l , Avslå marklov för trädfällning inom fastigheten Bmmaus 61.

Jäv

Margareta Lundgren (S) är inte närvarande vid ärendets behandling

Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende; trädet som avses fallas
är på detaljplatiekartan. utpekat och inmätt som värdefullt träd som ska bevaras.
Sökande har redan tidigare, 2014-11-10, inkommit med en ansökan om att få falla detta träd.
2015-05-05 beslutade bygg- och miljönämndens arbetsutskott att avslå denna ansökan. Då
gällde ansökan två träd, nu aktuellt träd plus ytterligare ett träd,
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun fick i samband med det tidigare lovet
möjlighet att yttra sig över ansökan. Träden har besiktats av kommunens miljöstrateg
2014-12-01 som inte såg några skäl till att fälla träden.
Kommunens miljöstrateg har getts möjlighet att yttra- sig även i detta ärende. Enligt muntligt
yttrande gör miljöstrategen samma bedömning i detta ärende.
Inga nya omständigheter har inkommit i frågan sedan förra beslutet fattades som ändrar
tidigare ställningstagande. Det tidigare ställningstagandet att marklov inte bör beviljas står
därmed fast.

Lagrum

9 kap 31 b § och 35 §, plan- och bygglagen.
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Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsieskri velse undertecknad 2015-11-18

Ärendet

Ansökan avser trädfällning a.v ett träd inom fastigheten Emmaus 61.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som anger att befintliga värdefulla träd ska bevaras och
att markiov krävs för trädfällning.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: trädet som avses fällas
är på detaljplanekartan utpekat och inmätt som värdefullt träd som ska bevaras.
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun har blivit hörd i frågan och har erinringar mot
sökt åtgärd.
Fastigheten är obebyggd, men bygglov har beviljats for nybyggnad av tlerbostadshus och
komplementbyggnader.
Det aktuella trädet är placerat på. mark som endast undantagsvis får bebyggas med mindre
uthus och sophus. Bygglov är beviljat i nära anslutning till aktuellt träd.
Fastighetens areal är 4412 itr.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31. a § 2 bygglov
ges for en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen
är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits.

Dagens sammanträde

Margareta Lundgren (S) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
Bertil Norstedt (S) utses att justera denna paragraf.
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Dnr 2013-002395

F I N S T A 1:86 - b yg g lov fö r tillbyggn ad av e n b o sta d sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå att
1. avslå bygglov for tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Finsta 1:86.

Motivering

Nu sökt tillbyggnad bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.
Den sökta tillbyggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, vilken innehåller
matarledning för den kommunala vattenförsörjningen från Norrtälje vattenverk som förser
samhällena Finsta, Rimbo ocb Rånäs.
Lagrum

2, 3 och 9 kap 30 § plan- och bygglagen

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse undertecknad 2015-11-06

Ärendet

Ansökan avser bygglov for tillbyggnad av enbo stadshus inom fastigheten Finsta 1:86.
Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan (12-09) som medger en huvudbyggnad 160 kvm och ett
uthus 40 kvm inom q-område, värdefull miljö.
Bygglov beviljades 2007-08-15 för uppförande av ett enbostadshus med enbyggyta av 159
kvm. Sökande skickade in en ansökan 2011 för tillbyggnad a.v 10,6 Icvm som hade uppförts
utan bygglov, vilken avslogs i nämnden 2013-03-19 då tillbyggnaden var placerad på mark
som inte får bebyggas och på u-område som innehåller en mycket viktig vattenledning för
den kommunala vattenförsörjningen för samhällena Finsta, Rimbo och Rånäs.
Sökande inkommer igen 2013-11 -29 för tillbyggnad av enbostadshus, vilket är detta ärende
som vi nu föreslår avslag på, då det är samma tillbyggnad som avslogs 2013-03-19.
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2014-10-09 beslutar nämnden förelägga fastighetsägaren vidta rättelse genom att riva den
olovligt uppförda tillbyggnaden på enbostadshuset (10,6 kvm), då den är placerad på uområde vilket innehåller kommunens matarledning av vatten från Norrtälje vattenverk som
förser samhällena Finsta, Rimbo och Rånäs.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med enbostadshus och garage. Garaget beviljades
bygglov för 2012-03-23.
Tillämplig lagstiftning

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Va-avdelningen på kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 2012-02-08 erinringar mot
sökt bebyggelse då tillbyggnaden kommer att placeras på u-område som innehåller en
mycket viktig vattenledning får den kommunala vattenförsörjningen för samhällena Finsta,
Rimbo och Rånäs.
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Dnr 2015-2898

G R Ö V S T A 8:35 - byg g lov fö r nybyggnad av båthus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus inom fastigheten Grövsta 8:35.

Motivering

Enligt detaljplanen för aktuell fastighet (25-05) får tomtplats bebyggas med högst
120 kvadratmeter byggnadsarea. Befintlig byggnad på fastigheten uppgår idag till
60 kvadratmeter, Detta innebär att byggnad sarean, efter föreslagen åtgärd, skulle uppgå till
165 kvadratmeter, en avvikelse från detaljplanens bestämmelse med 45 kvadratmeter (37,5
%).
En praxis bland Sveriges kommuner, länsstyrelser och domstolar har utvecklats avseende
överskridande av area som säger att gränsen for vad som kan godtas som en liten avvikelse
går vid 10 % överskridande. Åven om någon absolut gräns inte går vid just
10 % är det utifrån tidigare rättsfall beslutade av högre instanser uppenbart att ett över
skridande med 37,5 % eller 45 kvadratmeter inte kan ses som en liten avvikelse enligt 9 kap
31 b § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Nu sökt bygglov bedöms därmed inte vara förenligt med detaljplanens syfte eller vara en
Hten avvikelse enligt 9 kap 31 b § PBL,
Lagrum

9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Underlag for beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse dat 2015-10-27
Karta
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Ärendet

Ansökan avser nybyggnation av båthus om 105 kvadratmeter på fastigheten Grövsta 8:35.

Bakgrund

Aktuell åtgärd har tidigare blivit prövad i ärende LOV 07-2535. Bygg- och miljöutskottet
beslutade den 29 februari 2008 § 77 att besluta om att medge en mindre avvikelse med stöd
av äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) från gällande detaljplan vad avser tillåten
byggnadsyta och bevilja bygglov för nybyggnad av båthus. Byggnationen påbörjades aldrig
och ny ansökan inkom därför den 30 september 2015.
Bygg- och miljökontoret har granskat ärendet och ser att aktuell åtgärd, nybyggnad av
båthus om 105 kvadratmeter, överskrider tillåten byggrätt om 120 kvadratmeter med 45
kvadratmeter (37,5 %). Detta har kommunicerats med sökanden som har fått tillfälle att
revidera sin ansökan innan den 3 november 2015, Sökanden har meddelat att sökanden vill
fa ärendet prövat.
Aktuell detaljplan har även bestämmelsen att byggnad inte får överstiga 90 kvadratmeter,
dock får bygg- och miljökontoret efter prövning i särskilt fall medge undantag. Kors prickat
område får undantagsvis bebyggas med uthus,
I skrivelse i ärende 07-2535 anför sökanden att byggnaden behövs för den verksamhet som
sökanden bedriver (sjötransporter) och att det inte finns några möjligheter till skydd för båt
dar verksamheten bedrivs, i Yetterhaga.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Öm avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits. [2011:335]
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 §
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
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2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. I - 3 ‘ 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. [2011:335]
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Del av G räddö 1:13- förh an d sb eske d fö r nybyggnad av fritid sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutat föreslå
1, avslå, förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom del av fastigheten Gräddö
1:13.

Motivering

En grundläggande förutsättning för att förhandsbesked och bygglov ska kunna beviljas för
ett nytt fritidshus, är att det finns möjlighet att ordna med vatten och avlopp för fastigheten.
På ett samrådsmöte där representanter från bygg- och miljökontoret och vatten- och
avloppsenheten, kommunstyrelsekontoret deltog, konstaterades att fastigheten Gräddö 1:13
inte har möjlighet att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tänkt placering
av byggnad ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och kapacitet saknas att ta emot
nya fastigheter i befintligt reningsverk. Förutsättningarna på tomten bedöms inte heller vara
lämpliga för att anlägga enskild vatten- och avloppsanläggning, Förutsättningar för att
bevilja förhandsbesked bedöms därmed saknas.
Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Gräddö 1:13
bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen,
Så snart kapacitetsbristen är avhjälpt och det finns möjlighet till VA-anslutning, kan ärendet åter
prövas med positiv inriktning.

Lagrum

9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse undertecknad 2015-11-09
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Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom del av fastigheten
Gräddö 1:13.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med bostadshus och uthus.
Tomtplatsen är obebyggd.
Fastighetens areal är 4,31 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gräddö 1:13 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.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser 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.
Sökande har, via e-post utskickat 2015-09-09, getts möjlighet att dra tillbaka sin ansökan
eller bemöta uppgiften om att vatten- och avloppsfrågan inte bedöms gå att lösa på
fastigheten. Sökande har inte svarat på. denna förfrågan.
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Dnr 2015-2506

G Ä R S T A 1:15 - stra n d sk y d d sd isp e n s och b ygglov fö r nybyggnad
av ett en b ostad sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1.A vslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av ett
enbostadshus inom fastigheten Gärsta 1:15
2, Avslå bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Gärsta 1:15

Motivering

Sökande har redan tidigare, 2014-03-27, lämnat in en ansökan om bygglov och
strandskyddsdipens för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Gärsta 1:15.
2014-12-11 tog bygg- och miljönämnden beslut att avslå ansökan med hänvisning till att
särskilda skäl att bevilja dispens från strandskyddet får nybyggnad av ett enbostadshus
saknades.
Nu sökt bygglov är placerat på i stort sett samma plats som det tidigare sökta bygglovet. Det
innebär att samma bedömning görs som förra gången.
Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus inom
fastigheten Gärsta 1:15. På fastigheten finns idag en större och en mindre byggnad. Den
större byggnaden har utgjort en del av en nedlagd sågverk samhet, Båda byggnaderna är i
dåligt skick, vilket kunde konstateras viden besiktning på platsen 2015-11-16. Befintliga
byggnader bedöms inte ha en privatiserande effekt. Fastigheten Gärsta 1:15 bedöms idag
vara tillgänglig för allmänheten. Nybyggnad av ett enbostadshus skulle ge ett privatiserande
intryck och ha en avhållande effekt för allmänheten.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
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Sökt åtgärd skulle ha en privatiseran.de effekt på bekostnad av ett område som idag bedöms
vara tillgängligt för allmänheten.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
1normalfallet 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.
Några av miljöbalkens skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för
sökt åtgärd. Ansökan bedöms i och med detta inte vara förenlig med de allmänna intressen
som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen varför strandskyddsdispensen och
bygglovet ska avslås.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Garsta 1:15 bedöms
inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
Lagrum

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

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse undertecknad 2015-11-17

Ärendet

Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens får nybyggnad av ett enbostadshus inom
fastigheten Gärsta 1:15.

Bakgrund

Fastigheten ingår i ett område som saknar detaljplan och är bebyggd med ett större och ett
mindre uthus och har en areal på 2,65 ha. Enligt arkivhandlingar från 80-talet har dessa
byggnader används i en före detta sågindustri.
Ansökan är inte komplett gällande ritningarna men då inga skäl för att bevilja dispens
bedöms finnas har inga kompletteringar begärts in.
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Fastigheten 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.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1, nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
■från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken far man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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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.
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H A M R A 1:16 - förh an d sb esked och sfra n d sk y d d sd isp e n s för
tillbyggnad sam t ändrad användning av ekonom ibyggnad til!
fritid sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken med hänvisning till
dispensskäl nummer 1, platsen har redan tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse
for stxandskyddets syften samt dispensskäl nummer 2, genom verksamhet (odlad
åkermark) är väl avskilt från området närmast strandslinjen samt,
2. Tomtplatsbe stämningen? 50 x 40 m dvs. 2ÖÖG ma, redovisas med begränsningslinje på en
till ärendet hörande situationsplan,
3. Bevilja förhandsbesked för tillbyggnad samt ändrad användning av ekonomibyggnad till
fritidshus inom fastigheten Hamra 1:16,

Motivering

Åkermark är inte mark som vem som helst får beträda. Där bedrivs näringsverksamhet.
Marken mellan huset och sjön Sparren är åkermark där vall odlas for tillfället.
Byggnaden är alltså väl avskild från området närmast strandlinjen, genom verksamhet i form
av odlad åkermark. Platsen är dessutom i hög grad redan i anspråktagen genom byggnaden
som redan finns. Inritad tomtplatsavgränsning anses ha obetydlig inverkan på den
allemansrättsliga tillgängligheten.

Övriga förutsättningar

Med ledning av sökandens VA-redovisnmg och tillhörande inspektion har bygg- och
miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en tillfredsställande
lösning for fastigheten Hamra 1:16 under följande förutsättningar:
- 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 i enlighet med det av sökande inlämnade förslaget
daterat 2015-02-18.
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- Infdtrationsbädden får BDT-avloppet ska förstärkas med markbäddssand och lyftas upp så
att minst 1 meters skyddsavstånd mellan avloppsanläggningens spridarrör och högsta
grundvattennivå uppfylls.
- Farbar vag för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med kraven från
renhållningsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dricksvattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets råd
om enskild dricksvattenförsöijnmg följas.

Lagrum

2 kap, plan- och bygglagen.
4 kap, 7 kap 13-15, 18b och 26 §§, miljöbalken.

U pplysningar

Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för överprövning,
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 påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Var god bifoga kopia av detta beslut vid ansökan om bygglov.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Faktura för handläggningen av ärendet har redan skickats ut.
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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 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
Tjänsteslofvelse 2014-08-12 med tillägg 2014-10-16, och 2015-11-16
Arbetsutskottets protokoll 2014-09-04 § 124
Yttrande över arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottets protokoll 2014-11-06 § 172
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 57
Länsstyrelsens beslut 2015-05-26

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för tillbyggnad samt ändrad
användning av ekonomibyggnad till fritidshus inom fastigheten Hamra 1:16.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och är bebyggd med huvudbyggnad med
tillhörande ekonomi/komplementbyggnader och har en landareal på 23 ha.
Aktuell ekonomibyggnad är enligt uppgifter från sökanden en ekonomibyggnad som
uppfördes 2006 för att användas i jordbruket som idag består av alpackauppfödning.
Fastigheten omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljobalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Vid en besiktning 2014-04-09 upplevdes platsen som. allemansrättsligt tillgänglig och Byggoch miljökontoret gjorde bedömningen att byggnaden utgör en
komplementbyggnad/ekonomibyggnad. En komplementbyggnad/ekonomibyggnad utgör
ingen egen hemfridszon.
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Sökande har 2014-04-15 fått information om att bygg- och miljökontoret inte kan tillstyrka
ansökan och fått möjlighet att få sin ansökan prövad eller återkalla den. Sökanden har i en
skrivelse daterad 2014-06-09 önskat få ansökan prövad. I skrivelsen anger sökanden att
fritidshuset är avsett att användas for uthyrning i deras nuvarande verksamhet och ”att
användning som uthymingshostad också kan betraktas som en ekonomibyggnad för vår
verksamhet”. En byggnad för bostadsändamål kan inte räknas som en ekonomibyggnad utan
kräver bygglov. Vad sökanden ytterligare anger i skrivelsen ändrar inte bygg- och
miljökontorets ställningstagande.

Tilläm plig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken far man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som dispenser avser
1, redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddet
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 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 sfrandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid, 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskydds dispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Samråds™ och rem issyttranden sam t bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Hamra 1:8, 1:10, 1:13 och 1:15 är
berörda av sökt byggprojekt. Ingen av ägama till fastigheterna har erinringar mot sökt
bebyggelse.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade i ärendet 2015-04-02 § 57
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) yrkade avslag på ansökan.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkade bifall tiil ansökan.
Efter ställd proposition fann ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt bifalls yrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Länsstyrelsen beslutade 2015-05-26 att upphäva Norrtälje kommuns beslut den 2 april 2015
att medge stråndskyddsdispens och återförvisa ärendet till kommunen för ny handläggning
då kommunen inte angivit något särskilt skäl i beslutet. Kommunen har inte heller fattat
något beslut om tomtplatsavgränsning.

Exp till

Post och Inrikes Tidningar
Länsstyrelsen
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de i av H årnacka 3:2 - förh an d sb esked fö r nybyggnad av två
byggnader med kontor/lager/förråd
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnation av två byggnader avsedda för kontor/lager/fönad
inom. del av fastigheten Hårnacka 3:2.

Motivering

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelserailjöns
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 1 ett
sammanhang.
Det bedöms firmas ett stort bebyggelsetryck i området. Sökt fastighet gränsar till ett nytt
detaljplanelagt område, antagen 2010, vilken är avsedd för småhusbebyggelse. Flera nyligen
beviljade och pågående byggnadsärenden finns i det absoluta närområdet. N u sökt
förhandsbesked gäller två byggnadsverk vars användning bedöms få en. betydande inverkan
på omgivningen inte minst genom en kraftig ökning av biltrafiken i området.
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 firmas.
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 miljöbalken
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Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjansteskrivelse undertecknad 2015-11-09

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av två byggnader avsedda för
kontor/lager/förråd inom fastigheten Hårnaclca 3:2

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastighetens areal är 16,4 ha. Sökt tomtplats är ca 4 500 kvm.
Fastigheten gränsar till detaljplanelagt 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 ar 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 t-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 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.
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Del av MaEstaby 2:9 - förh an d sb esked för nybyggnad av tre
en b ostad sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. 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 provas 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 1 sig vara en ny samanhållen bebyggelse. M ed hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse, tillsammans med redan befmtlig bebyggelse, bedöms ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse och friytor finnas.
Eventuell exploatering av fastigheten ska därför prövas genom detaijplaneläggning enligt 4
kap 2 § plan- och bygglagen.

Lagrum

2 kap, 4 kap 2 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbalken

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse.

NORRTÄLJE
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Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §210

SAMMANTRÄDESPROTOKDLL
Datum

2(3)

2015-12-03

Dnr 2015-2551

Du kan begära ait 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 heslutet 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 2015-10-01
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 174
Skrivelse från sökande undertecknad 2015-11-11

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom del av fastigheten
Mälstaby 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,

O
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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 lär betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder sfor efterfrågan på området för bebyggande.
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 miljööalken 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 exploateringsåfgärder.
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.
Kommunicering efter arbetsutskottet

Sökanden inkom 2015-11-12 med ett yttrande över arbetsutskottets förslag till beslut.
Sökande önskar att tidigare påbörjat planarbete återupptas. Bygg- och miljökontoret har i
detta fall endast att ta ställning till frågor som direkt rör sökt förhandsbesked. Om sökande
önskar att området planläggs måste en separat ansökan om detta lämnas in. Sökandens
yttrande förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Utdra gsbestyrk ande
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IVfora 3:65 - b yg g lov fö r tillb yg g n ad av e n b ostad sh u s (inglasat
uterum) och installation av eldstad
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov För tillbyggnad ay enbostadshus och installation av eldstad.

Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Enligt gällande detaljplan får fastigheten maximalt bebyggas med en huvudbyggnad
som har en byggnadsarea på 125 kvadratmeter (kvm) och. en. komplementbyggnad som
har en byggnadsarea på 30 kvm. Byggnaderna får inte heller sammanbyggas.
Fastigheten är redan bebyggd. Huvudbyggnaden är idag 131,5 kvm och
komplementbyggnaden är 123 kvm. Redan idag överstigs alltså byggnadsarean kraftigt.
Nu önskar sökande bygga till huset med ytterligare 20,25 kvm.
Vid en ansökan om lov inom detaljplan ska hänsyn tas till tidigare beviljade åtgärder
som strider mot gällande bestämmelser på fastigheten. Den samlade bedömningen är att
nu sökt tillbyggnad strider mot planbe stämmel serna och med syftet med planen.
Tillbyggnaden bedöms inte vara en sådan liten åtgärd som avses i 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen
Nu sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § plan™ och bygglagen.

Lagrum

9 kap 30 och 31 §§ plan- och bygglagen

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse

'(Jtdragsbestyr feande
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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 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 2015-08-10 med tillägg 2015-11-16
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 137
Skrivelse från. sökande 2015-09-24 och 2015-10-02

Ärendet

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och installation av eldstad inom
fastigheten Mora 3:65.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan. Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser vad det
gäller den totalt tillåtna byggnadsarea på fastigheten.
Sökande har fått möjlighet att senast 2015-07-10 återkalla sin ansökan. Sökande har valt att
få sin ansökan prövad.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen
är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

Utd ragsb e styrkan de
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Kommunicenng efter arbetsutskottet

Sökanden har i mail. 2015-09-24 och 20154Ö-Ö2 yttrat sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Vissa justeringar i byggnadernas byggnadsyta har därefter gjorts. Huvudbyggnadens
yta har minskats och komplementbyggnadens yta har ökats. Revideringen av byggnadsarean
förändrar inget i sak och förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande i ärendet.

Exp till

Utdragsbföfyrltönde
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Dnr 2015-3256

Del av Norrvreta 3:16, skifte 2 - förh an d sb esked om nybyggnad av
fritid sh u s
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
L Avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom del av fastigheten Norrvreta
3:16,

Reservation

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

Motivering

Fastigheten Norrvreta 3:16 ligger på en ö vid namn Ramsan, Fastigheten bedöms
tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett sammanhängande område som är
allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och
djurlivet. Nästan hela Ramsan har av Skogsstyrelsen utpekats som nyckelbiotop, dvs ett
skyddsvärt skogsområde. På Ramsan finns lövskogspartier med en rik flora som har flera
förekomster av rödhstade arter däribland guckusko, lunglav, korskovall och stenfrö.
Fastigheten ligger inom ett område där det råder särskilda hushållningsbestämmelser enligt
4 kap i , 2 och 4 §§ miljöbalken. Norrvreta 3:16 är belägen inom ett kustområde som i sin
helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och. kulturvärden som fmns i området. Det
rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploaterings företag och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse. Nu sökt byggnation bedöms inte vara en sådan komplettering. Det allmänna
bevarandeintresset får anses överväga det enskilda exploateringsintresset.
Fastigheten Norrvreta 3:16 omfattas även delvis av strandskydd, Sökt ansökan är visserligen
placerad utanför strandskyddat område men bedöms trots detta påverka strandskyddet på ett
sätt som strider mot strandskyddets syften. Fastigheten ligger på en ö som till stora delar
omfattas av strandskydd och som endast är sparsamt bebyggt. Detta gör att ön Ramsan både
är tillgänglig och värdefull for det rörliga friluftslivet.
Utdragsbe styrkande-
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Ett nytt fritidshus skulle genom sin tillskapade hemfridszon ha en starkt negativ effekt på
det rörliga friluftslivet och även riskera att skada växtligheten på platsen.
Fastigheten ligger på en ö som saknar fast broförbindelse eller reguljär båttrafik
Den nya fastigheten måste därför ha tillgång till egen bryggplats för att kunna ta sig till
fastigheten. För att förhandsbesked ska kunna beviljas krävs att bryggfrågan är löst. För att
ny brygga ska kunna uppföras krävs dispens från strandskyddet. Det bedöms svårt att få
dispens från strandskyddet för uppförande av en ny brygga.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 2 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
saknas.

Lagrum

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

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse undertecknad 2015-11-18

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Norrvreta
3:16.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Norrvreta 3:16 skifte 2 är obebyggd.
Fastighetens Norrvreta 3:16 areal är 46,4 ha, aktuellt skifte 5 är ca 2 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 3:16 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Utdragsbesty rfcand e
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 3:16 belägen
inomreglonalt intresse område för friluftslivet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 3:16 belägen inom område
med skogliga intressen. I
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område.

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 exploater ingsåtgärder.
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 hushållningsbestämmelser 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.
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.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Utdragsb estyrkan.de
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Dagens sammanträde
Yrkanden

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall till ansökan enligt bifogad skrivelse.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
Bertil Norstedt (S) och Stefan Lindskog (C) instämmer i avsiagsyrkandet
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avsiagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdrag sb e styrkande

Norrvreta 3:16
Undertecknade yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked på del av Norrvreta 3:16, skifte

2.

Motivering:
Tomtplatser! ligger utanför strandskyddet enligt t]ä nstes kri ve Isen, alitså skall positivt förhandsbesked
lämnas. Dessutom har positivt förhandsbesked lämnats 2010-09-13, C l l l 03/10, LOV 10/127-1 för 2
fritidshus. Några sakförhållanden har inte ändrats sedan tidigare förhandsbesked lämnats.
2010-02-15 har kommunstyrefsekontoret uttalats sig i ärendet genom kommunekolog Magnus
Bergström om förekomsten av röd listade arter och där konstaterat några sådan arter inte finns
inom sökt placering varför förhandsbeskedettillstyrks. Dessa arter finns i området längre österut
efter midjan på Ön Ramsan.
Platsen anses ianspråktagen av kringliggande befintlig byggnation och kan inte anses vara
aIlemansrättsiigt tillgänglig, Sökt förhandsbesked strider inte mot strandskyddets syfte,
Motivera avslaget med att strandskyddsdispens inte kan beviljas för bryggan är inaktuell då brygga
redan finns på fastigheten. Någon ansökan om strandskyddsdispens för brygga har därför inte sökts,
Ingmar Waiién (M) och Roland Brodin (M)
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Dur 2015-2796

N Ä S 1:8" b yg g lov fö r uppsättande av takkupa
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå bygglov for uppsättning av en takkupa inom fastigheten Näs 1:8.

Motivering

Fastigheten ligger inom ett riksintresseområde for kultimoiljovård, Näs.
Sökt byggnad ingår i en bebyggelsemiljö med arbetarbostäder som ligger väl samlad och har
en enhetlig karaktär i skala färgsättning och fasadmaterial. Tillsammans representerar de en
successivt framvuxen boendemiljö från 1700-talet och, framåt med bevarade drag av det
gamla månghuss ystemet, Sökt byggnad är en arbetarbostad som tillsammans med andra
bostadshus är samlade på den så kallade Statarbacken. Bebyggelsen kännetecknas av äldre
gårdsbebyggelse med enkelt hållna rödmålade timrade hus.
Sökande har tidigare begärt att fa uppföra tre takkupor på denna takhalva/takfall plus tre på
motsatt takfall. Då bygg- och miljökontoret ställde sig negativa till takkupoma som vette
mot Statarbacken drog sökande tillbaka denna del av ansökan.
Nu har sökande inkommit med en ny ansökan där man minskat nerantalettakkupor från tre
till en. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen* med stöd av
från
Tyrens AB, tidigare yttrande, att uppförande av en takkupa mot entrésidan skulle riskera att
skada riksintresset på platsen.
Uppförande av en kupa i det långsträckta tegeltakfallet innebär att den enkelt hållna
utformningen och siluetten får en förändrad karaktär som avviker från övrig bebyggelse
inom Statarbacken. Enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt
värdefull kulturhistoriskt inte förvanskas. Sökt åtgärd bedöms förändra kulturmiljön och
riskerar att skada riksintresset på platsen.
N u sökt bygglov för uppsättning av en takkupa inom fastigheten Näs 1:8 bedöms inte vara
förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 a § plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande
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Lagrum

3 kap 1 och 6 §§ miljöbalken
8 kap 13 § och 9 kap 31 a § plan™ och bygglagen

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänstesltrivelse undertecknad 2015-11-06

Ärendet

Ansökan avser bygglov for uppsättning av en takkupa inom fastigheten Näs 1:8.

Bakgrund

Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan, är fastigheten Näs 1:8 belägen inom riksintresseområde for kulturmiljön, området Näs (se kapitel 12),
I Norrtälje kommun fmns flera riksintressen for kulturmiljövård. De områden som lyfts fram
som riksintressanta i landet från kulturmiljösynspunkt, är de som på ett tydligare sätt än
andra, visar upp en lokal karaktär och. kvalitet genom att det går att avläsa tids djup,
särprägel eller representativitet for den specifika karaktären eller kvaliteten.
Riksintresset Näs är representativt för den mindre typ av herrgårdar som uppfördes i
Roslagen under 1700-talets slut, I herrgårdsmiljön ingår ett flertal arbetarbostäder samlade
på den så kallade Statarbacken,
2015-02-02 lämnades en bygglovansökan in till bygg- ocb miljönämnden. Ansökan gällde
möjligheten att fa uppfora 6 stycken takkupor på- Näs 1:8, Tre på var sida om taket Då detta
bedömdes vara ett stort ingrepp i. kultum uljöi^egärde bygg- och miljökontoret in ett
byggnadsantikvariskt yttrande från flH H S H H H , byggnadsantikvade på Tyr ens AB.
Enligt henne skulle kupor på entrésidan av huset riskera att skada riksintresset negativt då
uppförandet av takkupor i det långsträckta tegelfakfallet skulle innebär att den enkelt hållna
utformningen och siluetten får en förändrad karaktär som avviker från övrig bebyggelse
inom Staiarbacken. Hon ansåg att uppförande av taldcupor mot sjön inte skulle påverka lika
mycket. 2015-04-28 beviljade bygg- och miljökontoret bygglov för fyra takkupor mot sjön.
Sökande drog tillbaka sin ansökan i den del som gällde takkupor mot entrésidan och
Statarbacken.
Nu har sökande lämnat in en ny ansökan om att få uppföra en takkupa på entrésidan mot
Statarbacken.

Utdragsb e styrka nde
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Sökande har eller kommunicering med bygg- och miljökontoret sagt sig vilja, ha frågan om
uppförde av en ny takkupa prövad trots att de går emot det tidigare byggnadsantikvariska
yttrandet. De hänvisar till att ägarna till Näs 1:9 där det stora flertalet byggnader finns upp
förda har förvanskat byggnaderna, på ett sådant sätt att riksintresset är förstört och att en
takkupa därför inte har någon betydelse i sammanhanget. Bygg- och miljökontoret gör
bedömning att vad som skett på Näs 1:9 inte har betydelse för detta lov. Förvanskning av
byggnader är förbjuden enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen. Ett tillsynsärende har därför
påbörjats på Näs 1:9 för att undersöka om otillåtna åtgärder har skett på denna fastighet.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt pa gamd 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.
Förbud, mot förvanskning: Enligt 8 kap 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.

Utdrag sb esty ricande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §214

SAMMANTRADESPROTOKOEL
Datum

i (3)

2015-12-03

Dnr 2015-1789

Ö S T K U S T E N 10 - bygglov fö r tillbyggnad av e n b o stad sh u s
(utbyggnad av bad/tvätt sam t in g lasn in g av altan)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar föreslå
1. Avslå, bygglov for tillbyggnad av enbostadslms (utbyggnad av bad/tvätt samt inglasning
av altan).

Motivering

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Bebyggelsen på fastigheten skulle efter tillbyggnaden uppnå I99J. kvm dvs. 24,1 kvm ca
14 % mer än det som är tillåtet enligt gällande detaljplan.
Nu sökt bygglov bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 3.1 b § 1 plan- och
bygglagen.
Lagrum

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

Underlag för beslut

Ansökningshandlingar
Tjänste skrivelse dat 2015-11-11
Remis syttranden

Ärendet

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (utbyggnad av bad/tvätt samt
inglasning ay altan) inom fastigheten Östkusten 10.

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av byggnader for
bostadändamål. Enligt gällande detaljplan får 1/4 av tomten bebyggas det vill säga 175 kvm.
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Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
Bebyggelsen på fastigheten skulle efter tillbyggnaden uppnå 199,1 kvm dvs. 24,1 kvm ca
14 % mer an det som är tillåtet enligt gällande detaljplan,
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader.
Fastighetens areal är 700 m 2.

Tillämplig lagstiftning

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

Utd rags bestyrkande
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Örlogsmannen 4, 5, östkusten 6, 7, 8, 9
och Tälje 5:46 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Östkusten 7 och Tälje 5:46 har enligt yttranden inga erinringar mot
sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheten Östkusten 8 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Örlogsmannen 4, 5, Östkusten 6 och 9 har inte kommit in med några
yttranden.
Bygg- och miljökontoret har gett sökande möjlighet att inkomma med synpunkter gällande
inkomna gra.mryttrande.
Sökande har inkommit med en skrivelse 24 september 2015.

Utdragsbestyrkande
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Hem ställan till kom m unfullm äktige om utbyggnad av kom m unalt
vatten och avlopp i Finsta-Kilen, S ked erid s försam ling, Norrtälje
kommun.
Beslut

Området Finsta-Kilen var i kommunens program för utveckling av kommunalt vatten och
avlopp (VA) 2010-2030 planerat som verksamhetsområde för kommunalt VA 2015.
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Bygg- och miljönämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp för Finsta-Kilen. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att de enskilda avloppen i området är i stort behov av att åtgärdas då de
utgör en olägenhet för människors hälsa och miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer
att den mest långsiktigt hållbara lösningen ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt ar att
ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp.
Lagrum

Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 3 och 7 §§, 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, samt
26 kap 1 §. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 12 §.
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) Lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster 6 §. Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 4
kap 2 §,

Underlag för beslut

Inventering 2010, VA2-projektet
Inventeringsrapport Finsta-Kilen 2012
Tjänsteskrivelse dat 2015-11-02

Bakgrund

Finsta-Kilen var med i Norrtälje kommuns numera upphävda ”Program för utveckling av
kommunalt vatten och avlopp 2010-2030” och planerat som verksamhetsområde för
kommunalt VA 2015. Finsta-Kilen ar för bygg- och miljökontoret ett känt problemområde
vad gäller vatten och avlopp. Området har en stor andel hushåll med undermåliga avlopp
som inte uppfyller dagens miljökrav på rening av avloppsvatten.
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Finsta-Kilen är ett vattenskyddsområde där Loharadsåsen är en av kommunens
reservvattentäkter och området har sedan tidigare bedömts som känsligt för föroreningar.
Det fmns risk att otillräckligt renat avloppsvatten når recipientema Husån och Vretaån via
lokala diken och därmed kan påverka den kommunala reservvattentäkten negativt.
En mindre fältinventering av enskilda vatten- och avloppsanläggningar i Finsta-Kilen
utfördes av bygg- och miljökontoret under 2010. Resultatet från inventeringen visade att de
flesta avlopp i området är bristfälliga där avloppsvatten leds ut i diken.
Under 2012 utförde bygg- och miljökontoret en fältinventering av samtliga enskilda vattenoch avloppsanläggningar inom området Finsta-Kilens tänkta verksamhetsområde. Resultatet
visar att mer än 50 procent av områdets avloppsanläggningar är undermåliga ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt. De flesta fastigheterna i området är permanentbebodda och ca 85
procent av avloppen har vattentoalett anslutet. Fm stor del av avloppsanläggningarna med
vattentoalett saknar efterföljande rening och avloppsvattnet avleds direkt till lokala diken.
Många av dessa avloppsanläggningar salenar även tillstånd från bygg- och miljönämnden.
Inom området har ca hälften av fastigheterna gemensam vattentäkt och den andra hälften har
kommunalt vatten. Det fmns ett fåtal fastigheter med egen dricksvattenbrunn..

Motivering

Resultat från inventeringarna i området har visat att de flesta avloppsanläggningar i området
är bristfälliga ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och behovet av åtgärder är akuta.
Syftet med inventeringen under 2012 var att skapa ett tillfredsställande underlag till beslutet
om kommunalt verksamhetsområde för kommunalt VA. Något beslut av
kommunfullmäktige om verksamhetsområde i området Finsta-Kilen har aldrig fattats men
behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang för området kvarstår. Många avlopp
som bedömdes som bristfälliga 2010 och 2012 har inte åtgärdats då området var planerat
som verksamhetsområde för kommunalt VA 2015, enligt kommunens program för
utveckling av kommunalt vatten och avlopp (VA) 2010-2030. VA-prograramet ar upphävt
och området är i behov av en kommunal VA-lösning omgående.
Avloppsanläggningarna fortsätter att innebära en risk för olägenhet for människors hälsa
och miljön. Avloppvatten från avloppsanläggningar med vattentoalett, där efterföljande
rening saknas, leds ut i lokala diken. Detta medför risk får grundvattenförorening då
genomsläppliga jordarter dominerar i åsen som korsar området. På grund av att områdets
avloppsanläggningar i hög grad är i otillfredsställande skick fmns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet och kan påverka den kommunala reservvattentäktens
råvatten.

Uidragsb e styrkande
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Inom vattenskyddsområdet Finsta-Kilen ligger Loharadsåsen som är en av kommunens
reservvattentäkter. Under 2015 blev Norrvattenledningen från Vallentuna till Norrtälje
driftsätt. Stora områden i Norrtälje kommun som försörjs av Nanö vattenverk med
Erkenvatten kommer att gå över till Norrvatten för söij ningen med Mälarvatten.
Nånö vattenverk kommer att vara i drift till årsskiftet därefter kommer Norrvattens
res erv vattenfor sörj ning för Norrtälje, vid bortfall från Mälarvatten, att ske från
Loharadsåsen. Norrvatten har under vintern 2014/2015 borrat nya brunnar i Kilen och de
förväntas kunna förs öija Norrvattens distributionsområde i Norrtälje under 1 månad.
Reservvattentäkten kommer framöver att vara en av Norrvattens viktigast reserw attentäkt
och det är av stor vikt att skydda reservvattentäkten eftersom den ska kunna försöija
Norrvattens distributionsområde i Norrtälje vid en eventuell dricksvattenkris. Med
undermåliga avloppsanläggningar i området finns det risk att reservvattentäktens råvatten
påverkas negativt.
Området är sedan tidigare bedömt som känsligt för föroreningar. Under 2009 lämnade
Norrtälje kommun in ett nytt förslag till vattenskyddsföreskrifter för Fmsta-Kilen till
länsstyrelsen. Förslaget innebär att området för skyddszon blir utvidgat för att förhindra
förorening av reservvattentäktens råvatten. Det finns ännu inget beslut fattat av
länsstyrelsen.
De flesta av fastigheterna i området omfattas av kraven för hög skyddsni vå enligt
Natursvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanläggningar för
hushålisspillvatten. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanordningen ska uppnå minst 90 %
reduktion av fosfor (tot-P) och minst 50 % reduktion av kväve (tot-N). Vattentoalett till
markinfiltration uppfyller inte kraven på hög skyddsnivå eftersom reduktionen av fosfor och
kväve ar lägre än dessa procentsatser. De flesta av områdets avloppsanläggningar klarar Inte
i dagsläget kraven för hög skyddsnivå.
Det bristfälliga omhändertagandet av avloppsvatten inom området medför risker för skada
på miljön såväl som olägenhet för människors hälsa i form av risk för smittspridning och
luktstörningar. Med anslutning till kommunalt vatten och avlopp i området kan riskerna för
olägenhet för människors hälsa och miljön undanröjas.
Förutsättningarna för att lösa avloppsffågan genom enskilda VA-lösningar bedöms vara
begränsade på merparten av fastigheterna på grund av rådande geologiska förhållanden med
genomslappliga jordarter som isälvs- och sandsediment. Detta medför risk för
grundvattenförorening från avloppsvatten till åsen som korsar området. VA-frågan bör lösas
i ett större sammanhang för området.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden bedömer att utsläpp av avloppsvatten trän områdets
avloppsanläggningar utgör en risk for olägenhet for människors hälsa enligt mdjöhalken 9
kap 3 §. Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Enligt skälighetsregeln i 2 kap 7 § skall kraven gälla i den utsträckning det inte
kan anses orimligt att uppfylla dem.
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling, Enligt miljöbalken
26 kap 1 § åligger det tillsynsmyndigheterna att verka for att detta efterlevs. De 16 nationella
miljökvalitetsmålen ska vägleda och utgöra riktlinjer för arbetet mot realiserandet av en
hållbar utveckling, De nationella miljökvalitetsmål, som främst är aktuella vad gäller VAfrågan i området är Grundvatten av god kvalitet samt Ingen övergödning och Hav i balans
samt levande kust och skärgård. Dessa tre nationella miljökvalitetsmål är utpekade av
Norrtälje kommuns Teknik - och klimatnämnd som särskilt prioriterade i kommunens
miljöarbete.
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att de enskilda avloppen i området behöver
åtgärdas snarast och den mest långsiktigt hållbara lösningen är att ansluta fastigheterna till
kommunalt vatten och avlopp. Enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster är kommunen
skyldig att besluta om ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i en befintlig eller
blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller
miljön. Kommunen ska även se till att behovet inom området tillgodoses genom en allmän
VA-anläggning.
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G rissle h am n 2:9 - förbud att släp pa ut bad-, d isk- och tvätt
avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miliöbalken 26 kap 9 §. att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet.
|att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till Bygg- och miljönämnden för beslut om vi tesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
infe har skett har Bygg- och. miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen ifån de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen med
utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas ut för
nedlagd handläggrdngstid.

Motivering

Vid besiktning, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, kunde bygg- och miljökontoret inte fastställa hur avloppsvatten
omhändertas på fastigheten. På begäran lämnade fastighetsinnehavama 20144 0-29
information om att avloppsvatten från dusch respektive handfat avleds via en enkel brunn
belägen på fastigheten. M ed ledning av besiktning och information från fastighetsägarna
bedöms avloppsvattnet gå orenat ut i marken utan att ha genomgått slamavskiljande steg
eller efterföljande reningssteg.

/ ;
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infiltrationsbädd, Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt, I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen..
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljon 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från vattenoch avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av kapacitetsbrist i
vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet bör anslutas
under andra etappen,
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Undertag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Information från fastighetsägarna 2014-10-29
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-25
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn, Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Vid besiktning 2012-05-06 kunde det ej fastställas hur avloppsvatten omhändertas på
fastigheten, Fastighetsinnéhavama har 2014-10-29 lämnat information om att avloppsvatten
från handfat samt dusch ska. ledas ut via en enkel brunn. Såväl slamavskiljning som efter
följande rening saknas. Tillstånd för anläggningen salmas 1 bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Uidragsbestyrkande
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Datum
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2015-12-03

Dnr 2014-2221

G rrssieham n 2:11 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- o d i miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap
9 §, att
1, förbjuda innehavare av ovanstående fastighet, H H H H H H H H H H H H V R H B I

genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte
kan ske.
Förbudet gäller M n och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.
Avgift

Bygg™ och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett bar Bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden for att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som. genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslebamn, noterades att avloppsanläggningen på rubricerad fastighet består av
slamavskiljare samt efterföljande reningssteg i form av en infUtratkmsbädd. Avloppsvattnet
leds i självfall från slamavskiljaren till en fördelningsbrunn och vidare ut i infiltrationsbädden.
Slamavskiljaren är en trekammarbrunn i betong med en uppskattad våtvolym om ca 2,3 m'v
Vid besiktningen konstaterades att slamavskiljaren ej på ett tillfredsställande sätt fullgör sin
uppgift då ett tjockt slamlager återfanns på skiljeväggarnas ovankanter. Slam återfanns även
i t-röret på slam avskiljarens utlopp. Fordelnmgsbrunnen var översvämmad och vattennivån
stod ca 20 centimeter ovanför utloppen. I luftrören som ska ventilera och syresätta
infil trationsbädden stod vattenpelare om ca 10, respektive 30 centimeter.
UtdrggsbestytkMde
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2015-12-03

Dnr 2014-2221

Avloppsanläggningen ombesiktigades 2014-11-24. Det kunde då konstateras att vattennivån
i slamavskiljaren stod högre än utloppets ovankant. I slamavskiljaren fanns nyligen avsatt
flytslam på skiljeväggarnas ovansidor, vilket indikerar att slam tidvis bräddar över. Även i
fördelmngsbrunnen var utloppen dränkta och stående vatten konstaterades i luftrören. I
renhål lningsavdelningens register framgår att senaste slaratömning ägde rum 2014-07-28
och att slamtömning äger rum årligen med återkommande tömning i juli månad. Samman
taget befanns anläggningen uppvisa samma problematik som vid besiktningen 2012.
Mot bakgrund av noteringar från två besiktningstillfällen bedöms avlopps-anläggningen
vara igensatt och infilfrationsbädden mättad. Slatnavskiljnmg fungerade inte tillfreds
ställande 2012 och ingen förbättring kunde noteras i november 2014, När vatten blir stående
i infilfrationsbädden hämmas syresättningen i bädden vilket inverkar menligt för
nedbrytningsprocessen. Ventilation främjar den aeroba nedbrytningen av smittoämnen som
ska äga rum i en infiltrationsanläggning.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors hälsa eller miljön Inte uppkommer. I nuläget finns risk att
otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och miljönämnden bedömer
därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk för olägenhet för
människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Tillståndet för avloppsanläggningen utfärdades år 1980. Infiltrationsanläggningar har en
begränsad livslängd med avseende på kemisk reningsfunktion som följd av rådande
markkemiska förhållanden. Det är markens naturliga jäm förråd som binder fosfor. En
infiltrationsanläggnmgs avsldljning av fosfor försämras därför med tiden, i talet med att
jäm et i marken binds till fosforn.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.

Utdragsbe styrkande
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2015-12-03
Dnr 2014-2221

Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017, Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.
Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Inspektion utförd 2014-11-24
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar finn vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Tillsyn av enskilda avlopp utförs i enlighet
med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avlopps-anläggningar enligt
miljöbalken 26 kap 1 §. Då konstaterades att anläggningen består av en slamavsldljare, en
fordelningsbrunn samt efterföljande infiitrationsbädd ventilerad via två luftrör. Vidare
konstaterades tydliga tecken på slamflykt och igensättning av infiltrationen. Tillstånd för
anläggningen utfärdades år 1980.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.
Ombesiktning genomfördes 2014-11-24. Fastighetsägaren närvarade vid ombesiktningen.
Vid ombesiktningen var avloppsanläggningen i ett skick som motsvarar det som
konstaterades 2012. Fastighetsägaren har kontaktat bygg- och miljökontoret 201.5-08-17 och
uppgett att problematiken med stående vatten i infiltrationsbädden hor ihop med högt
grundvattenstånd på fastigheten och läge i sluttning. Svar har givits att stående vatten i
bädden hämmar reningsförmågan samt att anläggningens höga ålder gör risken stor att
avskiljning av övergödande näringsämnen inte längre sker i tillräcklig utsträckning.
I renhållningsavdeiningens register framgår att senaste slamtömning ägde rum 2014-07-28
och att slamtömning äger rum årligen med återkommande tömning i juli månad.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.

Utdragsb e styrkande
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Datum

2015-12-03

Dur 2014-2223

G rissleh am n 2:13 - förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.
*
‘, ' “1 11
5 ~ ^ 11
innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastig
hetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller M n och med 2ÖI7-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till hygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och. miljönämnden startat tillsynsärenden for att säkerställa att
utsläppen M n de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med. utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut for nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar. Ett t-rör finns dock monterat på utloppet, detta är upptill delvis söndervittrat.
Brunnen slamtöms i kommunal regi och har en uppskattad våtvolym om ca 1 m 3. Efter
följande rening kunde ej konstateras. Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken.
Enligt miljöbaiken 9 kap 7 § skall, avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening f.ex. i en infiltration sbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i näromxädet Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp
av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbaiken 9 kap 3 § och miljön.

Utdragsöestyrkande
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2015-12-03

Dnr 2014-2223

Enligt miljöbaiken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det ar skäligt, enligt miljöbaiken 2 kap 7
§} att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga f u n k t i o n kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreforbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts, Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11.2015-02-03
inkom yttrande från fastighetsägaren där det framförs att han önskar ha c:a sex månader på
sig att ansluta till det kommunala VA-nätet, från det att anslutning möjliggjorts.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan Färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30
juni 2017,

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
A rbetsutskottetsprotokoll2014-12-ll § 184
Yttrande från fastighetsägare, inkommet 2015-02-03
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 (ersätter tjänstskrivelse 2014-11-26)
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2015-12-03
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad anläggning består endast av en enkel betongbmnn med en uppskattad våtvolym
om ca 1 m3, Inga skiljeväggar noterades, dock ett t-rör monterat på utloppet. T-röret bär
vittringsskador upptill. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt
bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Enligt renhål Iningsavdelnin gens register slamtöms
brunnen en gång per år i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras vid
besiktningen. Tillstånd för anläggningen salmas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetshrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. 2015-02-03 inkom yttrande
från fastighetsägaren där det framförs att han önskar ha ca sex månader på sig att ansluta till
det kommunala V A-nätet, från det att anslutning möjliggjorts. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommu ni cering

Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11 -26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11, Kominumcering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt,

Utdragsbestyrkande
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2015-12-03

Dnr 2014-2225

G rissle h am n 2:14 - förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastig
hetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i. Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund, av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret atf ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej
konstateras. Avloppsvattnet bedömdes gå orenat ut i marken. Vid platsbesök 2015-07-15
anträffades fastighetsmnehavatna och det framkom att det finns en slambmmi under
boningshusets veranda utöver den rensbrunn som anträffades 2012. Efter slamavskiljmng
avleds avloppsvattnet i en ledning med utlopp i Ornöfjärden,
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än
slamavskiljmng, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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Utöver slamavsldljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en.
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut
i närområdet. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från
anläggningen utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 §
och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så. snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörnmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hal soskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Underlag til! beslut

Inspektion utförd 2012-05-16 och 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 185
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
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2015-12-03

Dnr 2014-2225

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej
konstateras. Avloppsvattnet bedömdes gå orenat ut i marken.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar ftån
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad a.v
etapp 3 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Fastigheten besöktes på nytt 2015-07-15 för att om möjligt närmare fastställa hur avlopps
vattnet avleds. Fastighetsinnehavama farms på plats och kunde redogöra för att avlopps
vattnet avleds via ledning gemensam för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i
Omöfjärden. Under veranda invid boningshuset finns också en brunn som slamsugs.
Belastningen utgörs av avloppsvatten ftån vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvätt
vatten (BDT).
Enligt renhållningsavdelnmgens register sker slamtomning en gång per år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde ej konstateras, Avloppsanläggningen saknar tillstånd i bygg- och
miljökontorets arkiv.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.
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Tillämplig lagstiftning

MUjöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommunicering

Nya tjansteskri velse ersätter tj än ste skrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information bar tillforts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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G rissieh am n 2:15 - förbud att stäppa ut bad~f disk- och tvätt
avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
L med stöd av miljöballeen 26 kap 9 tL att förbjuda innehavare av ovanstående fastij
att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller lfån och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över til] bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i, Grissiehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen hån de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgih bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2015-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Griss lehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsanläggningen saknar därmed såväl slamavskiljning som efterföljande rening.
Avloppsvattnet bedöms därmed ga orenat ut i marken.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljon inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel lorsedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska. genomgå en efterföljande
rening t ex. i en infiltratiombädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljon. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
För att få anlägga en BDT-avloppsanläggnlng krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och. avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Underlag til! beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-25

P
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grissleliamn.
Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med bygg- och miljönämndens tillsyns
ansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt miljöbalken 26 kap 1 §. Besiktigad
anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljning som efterföljande rening
saknas. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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G rissleh am n 4:3 - förbud att stäppa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda, innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa nt avloppsvatten
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande infe följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör, Få grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid,

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en siamavskiljare
med en våtvolym om ca 4,5 m \ Slamflykt konstaterades i slamavsktljarens sista kammare
vilket tyder på att slaniav skilj aren inte fungerar optimalt.
Brunnen slamtöms i kommunal, regi. Efterföljande rening kan ej konstateras. Vid besiktning
2015-07-15 bekräftade fastighetsägaren att avloppsvattnet efter slamavskiljning avleds i en
ledning med utlopp i Omöfjärden.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det ar förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än siarnavsldljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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Utöver slamavskiljning kravs efterföljande rening, som t,ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning, infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande satt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt.
1 nuläget frans risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljon.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer a.tt det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra, risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och. miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
halsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Inspektion utförd 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 186
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteslcrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskri'velse 2014-11-26)
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavskiljare i form a.v en
trekammarbruim med en uppskattad våtvolym om ca 4,5 m \ Slamflykt kunde noteras i sista
kammaren. Enligt renhållningsavdelmngens register slamtöms brunnen en gång per år i
kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Tillstånd för
anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i. området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13,
Fastighetsägaren inkom 2015-01-29 med en skrivelse angående VA-utbyggnaden i området.
I skrivelsen framkommer inga nya uppgifter om avloppsanläggningen och inga synpunkter
framfördes om förslaget till beslut.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
För att klargöra hur avloppsvattnet avleds besöktes fastigheten på nytt 2015-07-15.
Fastighetsägaren fanns på plats och kunde redogöra för att avloppsvattnet avleds via ledning
gemensam för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i Ornöfjärden.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.
Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.
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Kommun icering

Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Konimunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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G rissle h a m n 4:4 * förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miljöbal ken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så. att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggmngstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 1 samband med inventering av enskilda
avlopp 1 Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slambmnn
med en uppskattad våtvolym om ca 1 n r . En slamavskiljare förblandat avloppsvatten bör
ha en våtvolym om 2 m 3. Brunnens funktion kunde dock inte bedömas vid besiktningstill fallet och våtvolymen kunde inte fastställas.
Brunnen slaratöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan ej konstateras. Enligt fastig
hetsägarens yttrande är avloppet anslutet till en rörledning gemensam för ett flertal fastig
heter i området. Denna ledning har sitt utlopp i Omö fjärden.
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Enligt miljöbal ken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavsldljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Utöver slamavskiijning krävs efterföljande rening, som iex , kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slama vskilj aren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte
innebära att vattnet renas tillräckligt.
1 nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närorarådet, Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det fmns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom, anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i Bygg- och miljökontorets arkiv.
FÖr inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av Bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en. prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpmikt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Underlag til! beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Yttrande 2015-02-03
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 187
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014 -11-26)

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamm Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar for enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slambrunn med en uppskattad
våtvolym om ca 1 m3. Brunnslocket gick ej att få upp vid besiktningstillfållet. Enligt
Renhållningsavdelnmgens register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde inte konstateras vid besiktningen. Det har inte gått att fastställa
hur avloppsvattnet avleds. Tillstånd for anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund a.v
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.
Yttrande från fastighetsägaren inkom till bygg- och miljönämnden 2015-02-03. Frågor och
synpunkter har besvarats via telefon samma dag. I yttrande framhålls synpunkter kring när
kommunalt vatten och avlopp ska var framdraget till fastigheten och om det kommer att
vara möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet senast 2017-04-30. Fastighetsägaren
menar också att slamavskilj arens våtvolym är större än de 1 m3 som angivits i förslag till
beslut. I yttrande framgår även att avloppet är anslutet till en rörledning som är gemensam
får flera fastigheter i området. Den for området gemensamma ledningen har sitt utlopp i
Omöfjärden,

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-2229

Vatten- och avi opp savdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillforts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1. och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommunicering

Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-1.1. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare h.ar getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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2015-12-03

Dur 2014-2230

G rissle h am n 4:7 - förbu d att släppa ut bad-, d isk - och tvätt
avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miljöbalken 26 kap 9 att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten
(BDT) till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga
avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från. och med 2017-12-31. Öm detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser Bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut for nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-0546 i samband med inventering av ensldlda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast av består av en rensbrunn
och en stenkista. Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken utan att ba genom
gått slamavskiljande steg eller efterföljande reningssteg.

Utdrag sbe styrkande
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2015-12-03

Dnr 2014-2230

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors halsa eller miljon inte uppkommer, En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en inflItrationsbädd.
Inilltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från slamavskiljaren. Att
avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande satt behöver inte innebära att vattnet renas
tillräckligt.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
fmns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk for smittspridning, luktsfömmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrakande ämnen.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggnmg krävs tillstånd beviljat av Byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter får att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §. Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelmngen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelmngen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Undertag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avloppsavdelmngen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelmngen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-25
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2015-12-03

Dnr 2014-2230

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en rensbrann och en stenkista.
Såväl slamavskiljning som efterföljande rening saknas, Tillstånd får anläggningen saknas i
bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avlopp-savdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grand av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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Grissleharrm 4:10 - förbud att släp pa ut bad-, d isk - och tvättavloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.
...................... are av ovanstående fastighet,
att släppa ut bad-, disk- oeh
tvättavloppsvatten (BDT) till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att
den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet galler från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande,

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund, av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- oeh miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2015-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken utan att ha genomgått slamavskiljande
steg eller efterföljande reningssteg.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en inriltrationsbädd.
infi itratfönsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från slamavskiljaren. Att
avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära att vattnet renas
tillräckligt.

Utdragsbesiyrkande
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Enligt miijobalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa, eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miijobalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbralcande ämnen.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stod av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §, Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamm Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljning som efterföljande rening saknas. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och
miljökontorets arkiv.

Utdragsbe styrkaode
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Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Utdragsbe styrkande
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2015-1.2-03

Dnr 2014-2232

G rissleh am n 4:14 - förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1*
mehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med. 2017-06-30, Öm detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VÄ anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggomgstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2015-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan inte
konstateras. Vid besiktning 2015-07-15 uppgav fastighetsägaren att avloppsvattnet efter
slamavskiljning avleds i en, ledning med utlopp i Omö fjärden.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att slappa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slam
avskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiSjaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt.
1 nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet.
Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen
utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
bälsoskyddssynpunkt bar gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
ar rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Inspektion utförd 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 188
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)

Utdragsbe styrkande
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Bakgrund

A vloppsanläggnlngen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda, avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en enkel betongbrunn med en
uppskattad våtvolym om ca 2 n r. Varken skiljeväggar eller t-rör påträffades, något som gör
det tveksamt att betrakta brunnen som en slamavskiljare i egentlig mening. Enligt
renMllmngsavdelningens register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde inte konstateras vid besiktningen. Tillstånd för anläggningen
saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.1 en skrivelse inkommen
2015-02-02 bestrider fastighetsägaren förslag till beslut och menar att avloppsvattnet inte
går ut i mark utan till en gemensam uppsamling för flera fastigheter.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
För att klargöra hur avloppsvattnet avleds besöktes fastigheten på nytt 201 5-07-15.
Fastighetsägaren fanns på plats och kunde redogöra för att avloppsvattnet avleds via en
gemensam ledning för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i Omöfjärden.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tiilämpiig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och. 13 §§.
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Kommunicering

Ny tjäns teskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommimicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjansteutlåtandet har ersatts av ett nytt.

Utd ragsbe styrka ode
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G rissle h am n 4;16 - förbud att släppa ut bad-, d isk- o ch tvättavloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.

avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller frän och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Gri sslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken utan att ha genomgått slamavskiljande
steg eller efterföljande reningssteg.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skal! avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavslriljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en. efterföljande
rening t.ex. i en infältrationsbädd. Infiltrationsbäddens uppgift ar att rena det vatten som
kommer från slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver
inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
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Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöhalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av Byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §, Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 201.4-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Undertag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-25

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljning som efterföljande rening saknas. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och
miljökontorets arkiv.
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Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-1.1-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017,

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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Dnr 2014-2235

G rissleh am n 4:18 - förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miliöhalken 26 kan 9 S. att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten
till fastighetens avloppsanläggning, Detta ska ske genom att den befintliga
avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Öm detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen, från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. Få grund av förseningen med
utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas ut för
nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2Ö12-G5-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slamavskiljare
med en våtvolym om ca 1 m :\ En slamavskiljare för blandat avloppsvatten bör ha en
våtvolym om 2 n r\ Volymen är således otillräcklig. Brunnen slamföms i kommunal regi,
Efterföljande rening kan inte konstateras.
Fastighetsägaren har i en skrivelse 2015-02-02 inkommit med uppgifter på att avloppsvattnet
efter slamavskiljning avleds i en för flera fastighter gemensam uppsamlmgsledning. Den
gemensamma ledningen har sitt utlopp i Ornöfjärden.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet for människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än
slaxnavskiljmng, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggnmg, Infiltrationsbäddens uppgift ar att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren, Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt.
1 nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors halsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från vattenocb avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av kapacitetsbrist i
vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad, fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11, Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp
1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är
rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Undertag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Yttrande 2015-02-02
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 201.4-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-11 § 189
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besilriigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn, Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavslciljare i form av en
trekammarbrunn med en uppskattad våtvolym om ca 1 m3. Enligt renhälInings-avdelningens
register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi, Efterföljande rening kunde ej
konstateras vid besiktningen. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från vattenoch avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av kapacitetsbrist i
vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av etapp 1 kunna
färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.1 en skrivelse inkommen
2015-02-02 bestrider fastighetsägaren förslag till beslut och menar att avloppsvattnet inte går
ut i mark utan till en gemensam uppsamling för flera fastigheter. Den gemensamma
ledningen som fastigheten enligt skrivelsen är ansluten till har sitt utlopp i örnöfjärden.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Fastigheten besiktigades på nytt 2015-07-15, Inga nya uppgifter om avloppsanläggningen
framkom vid besiktningen.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till
beslut av ett nytt.
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Dnr 2014-2235

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§

Kommunicering
Ny tjänsteskri velse ers ätter tj än steskri ve 1se daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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G rissleh am n 4:19- förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. med stöd av miljobalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens
avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Öm detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över til! bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör.
Få grund av förseningen med. utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och
miljökontoret att ingen avgift bör tas ut för nedlagd handläggnings!!d.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en slamavskiljare
med en våtvolym om ca 1 n r, En slamavskiljare för blandat avloppsvatten bör ha en
våtvolym om 2 n r. Volymen är såldes för liten vilket gör att slamavskiljarens funktion kan
försämras.
Slam flykt konstaterades i slamavskiljarens sista kammare vilket tyder på att slamavskiljaren
inte fungerar optimalt. Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan inte
konstateras. Vid besiktning 2015-07-15 uppgav fastighetsägaren att avloppsvattnet efter
slamavskiljning avleds i en ledning med utlopp i. Omöfjärden.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte
innebära att vattnet renas tillräckligt,
1 nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstömmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11.-21), ske i två etapper på grund av
kapa.citetsbr.ist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
häl so skydds synpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Inspektion utförd 2015-07-15
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11 -26
Arbetsutskottets protokoll 2014 12-11 § 190
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22 med tillägg 2015-10-05 (ersätter tjänsteskrivelse 20154-11 -26)
Yttrande från fastighetsägaren 2015-09-29

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består av en slamavskiljare i form a.v en
trekammarbrunn med en uppskattad våtvolym om ca 1 n r . Slamflykt kunde noteras i sista
kammaren, Enligt reahållningsavdelniiigens register slamtöms brunnen en gång per år i
kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Tillstånd för
anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund a.v
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsägaren 2015-01-13.1 en skrivelse inkommen
2015-01-23 bestrider fastighetsägaren förslag till beslut. I skrivelsen framhålls att slamavskiljaren är i gott skick och tillräcklig för ett hushåll på två personer samt att avlopps
vattnet inte går ut i niark utan till en gemensam uppsamling för flera fastigheter.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, datera! 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
För att klargöra hur avloppsvattnet avleds besöktes fastigheten på nytt 2015-07-15.
Fastighetsägaren fanns på plats och kunde redogöra för att avloppsvattnet avleds via en
gemensam ledning för flera fastigheter i området som har sitt utlopp i Omöfjärden.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.
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Datum

2015-12-03

Dnr 2014- 2236

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och. 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§,

Kommunrcering
Yttrande i ärendet har inkommit, registrerat hos bygg- och miljönämnden 2015-09-29,
Fastighetsägaren hänvisar till tidigare yttrande i ärendet och bestrider förslag till beslut.
Fastighetsägaren påpekar även att ingen ny besiktning av slamavskiljaren gjorts samt att det
görs två extra tömningar varje år. Bygg- och miljökontoret besiktigade därför slam
avskiljaren 2015-10-02. Den befanns vara i samma skick som vid besiktningen 2012 och
slamflykt konstaterades i tredje kammaren. Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighets
ägaren inte har inkommit med några uppgifter som ändrar nämndens ställningstagande i
ärendet.
Ny tjänsteskrivelse ersätter ijansteskrivel.se daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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G rissieharrm 4:22 - förbud att släp pa ut avloppsvatten
B eslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 lcap
9 §, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske
genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte
kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden for beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (YA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn. upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att Ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes i samband med inventering av enskilda avlopp i
Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en betongbrunn utan t-rör.
Brunnen slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kan inte konstateras. Avlopps
vattnet bedöms gå orenat ut till närliggande dike, där också ej avskilt slam noterades.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheten saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat ay bygg- och miljö
nämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att olägen
het för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
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Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten Irån vattentoalett, som inte genomgått längre
gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, t.ex. i form
av en in fi Itrati on s an] äggo in g. Infi Itrati onsbäddens uppgift är att rena det avloppsvatten som
kommer från slamavskiljaren.
Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära att vattnet renas
tillräckligt, I nuläget fmns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet.
Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen
utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
fmns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, lukfstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017, Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Underlag tit! beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-25
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på. rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar får enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad anläggning består av en enkel betongbrunn med en uppskattad våtvolym om ca 1
m 3. T-rör på utlopp saknas. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC)
samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Enligt renhållningsavdelningens register slamtöms
brunnen en gång per år i kommunal regi. Efterföljande rening kunde inte konstateras vid
besiktningen. Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 ltap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§,
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.
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G rissleh am n 4:24 - förbud att släppa ut bad-, d isk- och tvättvatten
(BDT)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken. 26 kap
9 §, att
1. föföiudjfönnelmvare av ovanstående fastighet,
att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (.BDT) till lustighetens
avloppsanläggning, Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017“12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift
Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggning stid,

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att B DT-avlopps vatten avleds utan att genomgå varken
slamavskiljning eller efterföljande rening. Avloppsvattnet avleds därmed orenat ut i marken.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avlopps anläggning krävs tillstånd beviljat av byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §. Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavsldljande steg och efterföljande rening, t.ex. i form av en
infiltration sbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte
innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget fmns risk att otillräckligt renat avloppsvatten
läcker ut i närområdet.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion lcan
medföra risk för smittspridning, luktstomingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
halsoskyddssynpunkt liar gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017,
Underlag tiil beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25

Bakgrund

Besiktning genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med byggocb miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap
1 § MB. Avloppsanläggning för omhändertagande av utgående BDT-avlopps
vatten saknas. Utsläpp sker obehandlat utan att avloppsvattnet genomgått
slamavskiljning eller efterföljande rening. Tillstånd för anläggningen saknas i
bygg- och miljökontorets arkiv.
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Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar
från vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på
grund av kapaeitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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G rissleh am n 4:25 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap 9
§> att
L förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,;
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning. Detta
ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har Bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventeringen av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen består av en rensbrunn och en
betongbrunn med en våtvolym om ca lm 3. På betongbrunnens utlopp noterades ett trasigt Trör. Några skiljeväggar kunde inte konstateras, vilket gör det svårt att betrakta brunnen som
en slamavskiljare i egentlig mening. Brunnen siamtöms i kommunal regi. Efterföljande
rening kunde inte konstateras.
För att få anlägga och nyttja en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av Bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv.
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening, t.ex. i en infiltrationsbädd. änfil trationsb äddens uppgift är att rena det vatten som
kommer från slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande satt behöver
inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk för att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och miljönämnden, bedömer därför att utsläpp
av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11.-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventeringen av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda, avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
Besiktigad anläggning består av en rensbrunn samt en betongbrunn med en uppskattad
våtvolym om ca 1 m3. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt
bad-, disk- och tvättvatten (B DT). Enligt renhållmngsavdelningens register slamtöms
brunnen en gång per år i kommunal regi. Efterföljande rening kunde ej konstateras.
Tillstånd för anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två. etapper på grand av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§,
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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G rissle h am n 4:26 - förbu d att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap
9 §, att
i. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten, till fastighetens avloppsanläggning, Detta ska
ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp
inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-12-31, Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handlaggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med. inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att WCnwIoppsanläggningen består av en slamavsldljare i
form av en trekammarhrunn samt en rensbmnn, SI amav skilj aren slamtöms i kommunal regi.
I trekammarbfunnen konstaterades slamflykt i tredje kammaren, samt betydande slamflykt i
rensbrunnen. Anläggningens slamavskiljande förmåga bedöms därmed som undermålig.
Om slam läcker vidare ut i infiltrations-badden riskerar denna att bli igensatt. Enligt
entreprenörsrapport i bygg- och miljökontorets arkiv ska en infiltrationsbädd ha anlagts med
tre spridairör och en totallängd om 18 meter. Vid besiktningen har infiltrationsanläggningen
inte kunnat påvisas. Luftningsrör saknas.
Tillstånd för anläggningen utfärdades 1975 och entreprenörsrapporten är daterad
1976-0240.
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Infiltrationsanlaggningar har en begränsad livslängd, inte minst med avseende på
avskiljning av fosfor, Avskiljningen är beroende av att fosforn kan bindas till exempelvis
jäm et i marken och försämras därför med tiden i takt med att järnförrådet mättas. Utsläpp av
fosfor bidrar till övergödning i sjöar och hav.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening te x . i en inflltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
for olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så. snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, hiktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017. Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivdse 2015-09-25
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2015-12-03

Dnr 2014-2240

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband, med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar får enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning belastas av avloppsvatten från vattentoalett
(WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) och består av en trekamin arbrunn med en
uppskattad våtvolym om ca 2,2 m3, samt en rensbrunn i betong. Slamflykt konstaterades i
sista kammaren samt en betydande slamflykt i rensbrunnen, vilket tyder på att
anläggningens slamavskiljning är undermålig.
Enligt renhållningsavdelningens register slamtöms brunnen vartannat år i kommunal regi.
Efterföljande rening kunde ej konstateras vid besiktningen, men tillstånd från 1975 finns för
en infiltrationsanläggning.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§,
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G rissleh am n 4:38 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap
9 §, att
1, förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,

rtt slappa ut avloppsvatten td
fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till Bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med. utbyggnaden av lrommuna.lt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handlaggningstid.
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Dnr 2014-2242

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att WC-avloppsanläggningen endast består av en rensbrunn
samt en inspektionsbmnn vars utlopp leder till ett närliggande dike. Avloppsvattnet bedöms
därmed gå orenat ut i diket som rinner ut i Omö fjärden.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheten saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Enligt miljobalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som. gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljon inte uppkommer. Det är förbjudet att släppa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljmng, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
mfiltrationsardäggning. Infiltrationshäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. A tt avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut
i närområdet. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från
anläggningen utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljobalken 9 kap 3 §
och miljön.
Enligt miljobalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skal att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljobalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas til! årsskiftet 2016/2017. .Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
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Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 191
Remissvar Rån vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskri velse 2014-11-26)

Bakgrund

Avloppet på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med inventering av
enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med byggoch miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap 1 § MB.
Det besiktigade WC-avloppet består endast av en rensbrunn samt en inspektionsbruxm.
Utsläpp sker till ett närliggande dike. Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arki v.
Avloppsledningarna från boningshus på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och 4:39 ska vara
sammankopplade till gemensam utsläppspunkt. Belastningen utgörs av avloppsvatten från
vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT),
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnebavarna 2015-01-13. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Vid besök på plats 2015-07-15 närvarade boende på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och
4:39. Avloppsledningarnas ungefärliga dragning över tomterna förevisades, platsen för den
rensbrunn som mottar avloppsvattnet samt platsen får den inspektionsbrunn som ska vara
lokaliserad invid diket. Det gick Inte att lokalisera brunnen invid diket. Vegetationen på
platsen var tät. Inga. uppgifter framkom som förändrar bedömningen av avlopps
anläggningen. Vid besiktning 2012-05-16 var brunnarna åtkomliga och kunde fotograferas.
Inga skiljeväggar leunde konstateras. Ingen slamtömning sker.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Utciragsbestyrkande
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Dnr 2014-2242

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.

Kommunicering

Ny tjänsteskri velse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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Dnr 2014 2243

G rissleh am n 4:39 - förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljobalken 26 kap
9 §, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning.
Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan. ske.
Förbudet gäller från oeh med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommrmalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att WC-a vlopp sanläggningen endast består av en rensbrunn
samt en inspektionsbrunn vars utlopp leder till ett närliggande dike. Avloppsvattnet bedöms
därmed gå orenat ut i diket som rinner ut i OmÖfjarden.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för fastigheten saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Der 2014 2243

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det ar förbjudet att slappa ut
avloppsvatten från vattentoalett, som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, i vattenområde, enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet: och
hälsoskydd. Utöver slamavskiljning krävs efterföljande rening, som t.ex. kan bestå av en
infiltrationsanläggning. Infiltrationsbäddens uppgift är att rena det vatten som kommer från
slam avskilj aren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande satt behöver inte innebära
att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut
i närområdet. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från
anläggningen utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 §
och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
lcapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Bygg- och
miljökontorets förslag till beslut har tagits tram efter remissvar från vatten- och avlopps
avdelningen. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25,
svarat att utbyggnaden av etapp I kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och
miljönämnden bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas
bort senast 30 juni 2017,
Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-11 § 192
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
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2015-12-03

Dnr 2014 2243

Bakgrund

Avloppet på rubricerad fastighet besiktigades 2012-0546 i samband med inventering av
enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i enlighet med byggoch miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap 1 § MB.
Det besiktigade WC-avlöppet består endast av en rensbmnn samt en inspektionsbrunn.
Utsläpp sker till ett närliggande dike. Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Avloppsledningarna från boningshus på fastigheterna Grisslehamn 4:38 och 4:39 ska vara
sammankopplade till gemensam utsläppspunkt. Belastningen utgörs av avloppsvatten från
vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT).
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grand av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. 2015-01-20 inkom yttrande
från fastighetsinnehavama med fråga om vad som händer om möjlighet till anslutning till
kommunalt vatten och avlopp inte är möjligt inom utsatt tid. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljökontoret måste utgå från att
anslutning möjliggörs utifrån den tidsplan som angetts i remissvaret.
Vid besök på plats 2015-07-15 närvarade boendepå fastigheterna Grisslehamn 4:38 och
4:39. Avloppsledningarnas ungefärliga dragning över tomterna förevisades, platsen för den
rensbrunn som mottar avloppsvattnet samt platsen för den inspektionsbrunn som ska vara
lokaliserad invid diket. Det gick inte att lokalisera brunnen invid diket. Vegetationen på
platsen var tät. Inga uppgifter framkom som förändrar bedömningen av avlopps
anläggningen. Vid besiktning 2012-05-16 var brunnarna åtkomliga och kunde fotograferas.
Inga skiljeväggar kunde konstateras. Ingen slamtömning sker.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 och 13 §§.
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Kommunicering
Ny tjänste skrivelse ersätter tjänste skrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11, Kommunicering i. ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information liar tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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2015-12-03

Dnr 2014-2244

G rissleh am n 4:41 - förbud att släp pa ut bad-, d isk - och tvättvatten
(BDT)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap
9 §, att
1, förbjuda innehavare av ovanstående fastighetJ
l i m
i l att släppa ut bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) till fastighetens
avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller frän och med 2017-12-31, Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades a it BDT-avloppsvatten leds ut ur boningshus i ett rör till
närliggande mark. Varken slamavslciljning eller efterföljande rening kunde konstateras.
Avloppsvattnet bedöms gå orenat ut i marken.
Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv. För att få anlägga och nyttja en BDTavloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden enligt Norrtälje
kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2 ■§, med stöd av
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §,
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under andra etappen.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till sommaren 2017, Bygg- och miljönämnden
bedömer att det är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 31
december 201.7,

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskri velse 2015-09-25

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Avloppsanläggning för omhändertagande av utgående BDT-avloppsvatten saknas. Utsläpp sker obehandlat utan att ha genomgått vare sig slamavskiljning eller
efterföljande rening. Tillstånd saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.

Utdra gsbe styrkande
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201.5-12-03

Dnr 2014-2244

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grand av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avloppsavdelningen har 1 nytt
remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 2 kan färdigställas till
sommaren 2017.
Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Utdragsbestyrkartde

j |M

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 236

SAMMAN IRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(3)

2015-12-03

Dnr 2014-2245

G rissleh am n 9:1 (Björkuddsvägen 7} - förbud att släp pa ut
avloppsvatten från vattentoalett (WC) och bad-, d isk- o ch tvätt
(BDT)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap 9
§; att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till rubricerad fastighets avlopps
anläggning som idag är kopplad till boningshus med adressen Björkuddsvägen 7. Detta
ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från och med. 2017-06-30, Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde for vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes i samband med inventering av enskilda avlopp i
Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen tillhörande boningshus på Björkuddsvägen
7 endast består av en brunn utan skiljeväggar eller t-rör. Brunnen saknar slamtömning i
kommunal regi. Efterföljande rening har ej kunnat konstateras. Avloppsvattnet bedöms
därmed gå orenat ut i marken.

Utdragsbestyrkande
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Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet får människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavsldljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infiltration sbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att utsläpp
av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömmgar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrulcande ämnen.
Avloppsanläggningen på adressen Björkuddsvägen 7 saknar tillstånd i bygg- och
miljökontorets arkiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av
bygg- och miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitefsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
ä
r rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 §193
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-24 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
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Bakgrund

Avloppsanläggningarna på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
A vloppsanläggningen tillhörande boningshus på Björkuddsvägen 7 består endast av en
enkel betongbnmn som salenar skiljeväggar samt t-rör på utloppet, något som gör det
tveksamt att betrakta brunnen som en slamavskiljare i egentlig mening. Brunnen saknar
slamtömning i kommunal regi enligt renhållnings-avdelningens register. Efterföljande
rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Anläggningen saknar tillstånd i bygg- och
miljökontorets arkiv. Belastningen utgörs av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt
bad-, disk- och tvättvatten (BDT).
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsirmehavama 2015-01-13. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 201.5-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning

MiljÖbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommunicering

Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-10-27, Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt. Detta ärende behandlar endast
avloppsanläggningen kopplad till boningshus med adressen Björkuddsvägen 7.

Utdragsbesiyrkande
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Dnr 2015-2196

G rissle h a m n 9:1 (Björkuddsvägen 9) - förbud att släp pa ut bad-,
d isk - o ch tvättavloppsvatten (BDT)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.

v ovanstående fastighet,
att släppa ut bad-, diskoch tvättavloppsvatten (BDT) till rubricerad fastighets avloppsanläggning som idag är
kopplad till boningshus på Björkuddsvägen 9. Detta ska ske genom att den befintliga
avloppsanläggningen, varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

Förbudet gäller från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas Över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde t februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att anläggningen för BDT enbart består av en stenkista och
saknar såväl slamavskiljning som efterföljande rening. BDT-avloppet bedöms därmed gå
orenat ut i marken.
Enligt miijöbalken 9 kap 7 § skail avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljon inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infiltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt. I nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet.
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Enligt miijöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miijöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
För att få anlägga och nyttja en BDT-avloppsanlaggning krävs tillstånd beviljat av byggoch miljönämnden enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön 2 §, med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
13 §. BDT-avloppsanläggningenpå fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets
arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två. etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11 -21
Tjänsteskrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 194
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-24 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
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Besiktigad BDT-anläggning består endast av en stenkista. Såväl slamavskiljnmg som efter
följande rening saknas. Tillstånd för BDT-anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets
arkiv. Till Björkuddsvägen 9 finns även en sluten tank för WC-vatten med volymen 6m3,
Tanken slamtöms 1 ggr/år i kommunal regi. Tillstånd (1983) för denna WC-anläggning
finns i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt, vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grand av
kapacitetsbiist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Avloppsanläggningen har tidigare behandlats på bygg- och miljönämndens arbetsutskott
2014-12-11 och förslag till beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13.
Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017,
Då ny information har tillförts ärendet ersätts Bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt i ärende med dnr 2014-002245. BDT-avloppet till boningshus med adressen
Björkuddsvägen 9 behandlas i nytt, separat ärende, dnr 2015-002196.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Nytt tillsynsärende

Avloppsanläggningarna på rubricerad fastighet har tidigare behandlats i ett och samma
ärende, Dnr 2014-002245. Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott
2014-12-11. Kommunicering i ärendet bar skett och fastighetsägare har getts möjlighet att
inkomma med yttrande. Det rör sig dock om två separata anläggningar varför separat ärende
har startats för avloppsanläggningen för bad-, disk- och tvättvatten kopplad till boningshus
med adressen Björkuddsvägen 9. Ny information om utbyggnaden av kommunalt vatten och
avlopp i området har också tillkommit.

Utdragsbe styrka n de
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G rissle h am n 15:1 - Förbud att släppa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta, med stöd av miljöbalken 26 kap
9 §, att
1. förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,]
■ H H H H H H H H H H I att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning,
Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen varaktigt kopplas bort så att
utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller frän och med 2Öl7-06-3G. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn, Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA. anser bygg- och miljökontoret att ingen avgifl bör tas
ut för nedlagd handlaggningstid.

Motivering

Vid. besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en brunn utan
skiljeväggar eller t-rör. Brunnen, slamtöms i kommunal regi. Efterföljande rening kunde inte
konstateras. Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en in filtrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på eft tillfreds ställande sätt
behöver inte innebära att vattnet fenas tillräckligt.
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I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljon. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 1 området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11.-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoslcyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskri velse 2014-11-26
Arbetsutskottet protokoll 2014-12-11 § 195
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskriveise 2015-09-23

Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB.
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Besiktigad anläggning består endast av en enkel betongbrunn med en uppskattad våtvolym
om ca 1 m3. Varken skiljeväggar eller t-rör påträffades, något som gör det tveksamt att
betrakta brunnen som en slamavskiljare i egentlig mening. Enligt renhållningsavdelningens
register slamtöms brunnen en gång per år i kommunal regi. En bit av en dörrsldva användes
som lock. Vid besiktningstillfället låg även en trasig tegelpanna på som tyngd. Efterföljande
rening kunde ej konstateras vid besiktningen. Belastningen utgörs av avloppsvatten från
vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Tillstånd för anläggningen
saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25. svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.

Tillämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommu nicering
Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommimicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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G rissie h am n 16:1 - förbud att släp pa ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.
1
P
da innehavare av ovanstående föst igliet.
att släppa ut avloppsvatten till fastig
hetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avloppsanläggningen
varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet galler från och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg™ och miljönämnden begärde i febmari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grissiehamn. Då någon utbyggnad ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grissiehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg™ och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handlaggningstid.

Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grissiehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en trekammarbrunn för slamavskiljning. Avsaknad av t-rör samt delvis söndervittrade skiljeväggar gör att
slamavskiljning inte fungerar tillfredsställande. Avloppsvattnet avleds utan att genomgå
efterföljande rening.
Enligt mjljobaiken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskitjande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infrltrationsbädd. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt
behöver inte innebära att vattnet renas tillräckligt.

Utdragsbe styrkande
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I nuläget finns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet får människors hälsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det ar skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7
§, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion kan
medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syrefårbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. För
inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-1L Fastighets
ägaren har 2015-01-29 inkommit med skrivelse i vilken han bestrider beslutet att förbjuda
utsläpp från och med 2017-04-30 om det då inte finns möjlighet att ansluta till det
kommunala spillvattennätet. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat
2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Bygg- och miljökontoret utgår från att anslutning möjliggörs utifrån den tidsplan som
angivits i remissvaret. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt att befintlig
avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.

Underlag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från. Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänsteskrivelse 2014-11 -26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 196
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-23 (ersätter tjänsteskrivelse 2014-11-26)
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
Inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering av enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB. Besiktigad anläggning består endast av en trekammarbrann för slamavskiljning. Skiljeväggarna är delvis söndervittrade med slamfiykt mellan kamrama som
följd. Utloppet saknar t-rör. Efterföljande rening kan ej konstateras. Belastningen utgörs av
avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Tillstånd för
anläggningen salmas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna, färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. Fastighetsägaren har 201501.-29 inkommit med skrivelse i vilken han bestrider beslutet att förbjuda utsläpp från och
med 2017-04-30 om det då inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala spillvattennätet. Vatten- och avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att
utbyggnaden av etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljökontoret
måste utgå från att anslutning möjliggörs utifrån den tidsplan som angivits i remissvaret.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt,

Tiilämplig lagstiftning

Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Kommunicering
Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26, Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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G rissleh am n 26:1 - förbu d att slä p p a ut avloppsvatten
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
b med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten
till fastighetens avloppsanläggning. Detta ska ske genom att den befintliga avlopps
anläggningen varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
Förbudet gäller från. och med 2017-06-30. Om detta föreläggande inte följs kan ärendet
komma att lämnas över till bygg- och miljönämnden för beslut om vitesföreläggande.

Avgift

Bygg- och miljönämnden begärde i februari 2013 att kommunfullmäktige bildar kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) i Grisslehamn. Då någon utbyggnad, ännu
inte har skett har bygg- och miljönämnden startat tillsynsärenden för att säkerställa att
utsläppen från de undermåliga avloppen i Grisslehamn upphör. På grund av förseningen
med utbyggnaden av kommunalt VA anser bygg- och miljökontoret att ingen avgift bör tas
ut för nedlagd handläggningstid.
Motivering

Vid besiktningen, som genomfördes 2012-05-22 i samband med inventering av enskilda
avlopp t Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en siamavskilj are
med en våtvolym om ca 3,5 m3. Slamflykt konstaterades i siamavskiljarens sista kammare
vil ket tyder på att siamavskilj aren. inte fungerar optimalt. Brunnen slamtöms i kommunal
regi. Efterföljande rening kan ej konstateras och avloppsanläggningen bedöms därmed
sakna efterföljande reningssteg.
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som gör att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t ev, i en mfiltraiionsbädd, Eifiltrati onsb äddens uppgift är att rena det vatten som
kommer från si amavskilj aren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver
inte innebära att vattnet renas tillräckligt.
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1 nuläget fmns risk att otillräckligt renat avloppsvatten läcker ut i närområdet. Bygg- och
miljönämnden bedömer därför att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen utgör en risk
för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttas så snart det
finns slcäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors halsa
eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga funktion
kan medföra risk för smittspridning, luktstörningar, förorening av grundvatten samt utsläpp
av näringsämnen och syre förbrukande ämnen.
Avloppsanläggningen på fastigheten saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. For
inrättandet av en avloppsanläggning kravs tillstånd beviljat av bygg- och miljönämnden
enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk, varför en prioritering utifrån miljö- och
hälsoskyddssynpunkt har gjorts. Bygg- och miljönämnden bedömer att rubricerad fastighet
bör anslutas under första etappen.
Ärendet behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-11. Vatten- och
avloppsavdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av
etapp 1 kan färdigställas till årsskiftet 2016/2017. Bygg- och miljönämnden bedömer att det
är rimligt att befintlig avloppsanläggning varaktigt kopplas bort senast 30 juni 2017.
Underiag till beslut

Inspektion utförd 2012-05-22
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Tjänste skrivelse 2014-11-26
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 197
Remissvar från Vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-22
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Bakgrund

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-22 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Grisslehamn. Inventering a.v enskilda avlopp utförs i
enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar för enskilda avloppsanläggningar
enligt 26 kap 1 § MB, Besiktigad anläggning består av en slamavskilj are i form av en
trekammarbrunn med en uppskattad våtvolym om ca 3,5 nv\ Slamflykt kunde noteras i sista
kammaren. Enligt renhållningsavdelningens register slamtöms brunnen en gång per år i
kommunal regi. Efterföljande rening kunde inte konstateras vid besiktningen. Tillstånd för
anläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i området måste, enligt remissvar från
Vatten- och avloppsavdelningen (daterat 2014-11-21), ske i två etapper på grund av
kapaeitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Enligt detta remissvar skulle utbyggnad av
etapp 1 kunna färdigställas under år 2017.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2014-12-1.1 och förslag till
beslut kommunicerades till fastighetsinnehavama 2015-01-13. Vatten- och avlopps
avdelningen har i nytt remissvar, daterat 2015-06-25, svarat att utbyggnaden av etapp 1 kan
färdigställas till årsskiftet 2016/2017.
Då ny information har tillförts ärendet ersätts bygg- och miljökontorets förslag till beslut av
ett nytt.
Tillämplig lagstiftning

MiljÖbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§ och 26 kap 1 och 9 §§.
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §§.

Kommu nicering

Ny tjänsteskrivelse ersätter tjänsteskrivelse daterad 2014-11-26. Ärendet behandlades vid
bygg- och miljönämndens arbetsutskott 201442-11. Kommunicering i ärendet har skett och
fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ny information har tillförts
ärendet varför tjänsteutlåtandet har ersatts av ett nytt.
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Rådm ansö-Ö sternäs 3:35 - m iljö san ktion savg ift avseende ändring
av a vlo pp san läg g n in g utan anm älan
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miljösanktionsavgifter 3 kap 1 § 3 punkten att
skall betala miljösanktionsa vgift på 3000 kronor.

Betalning

Miljös ankttonsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4 § miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Rå dmans ö-östemäs 3:35 har
gjort sig skyldig till Överträdelse mot förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13 § och Miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap 7 §, eftersom det
krävs anmälan vid ändring av en infötrationsbädd. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att
ändrat avloppsanordningen utan att göra en anmälan.
Därmed ska en miljösanktionsavgifi på 3000 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

2015-10-20 Kommnnicermg med entreprenör Rome Persson
2015-10-20 Besiktning av avloppsanläggningen
Tjänste skrivelse daterad 2015-11-10

Utdragsbestyfkande
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Bakgrund

Bygg- och miljökontoret utförde 2013-06-10 en besiktning av avloppsanläggningen
tillhörande fastigheten Rådmans ö-Östernäs 3:35. Avloppsanläggningen bedömdes vid
besiktningen inte fungera tillfredsställande varför bygg- och miljönämnden valde att
förbjuda utsläpp av avloppsvatten till anläggningen, från och med 2015-12-31.
2014-10-07 informerade fastighetsägaren I
bygg- och miljökontoret om att
åtgärder i. form utav en avskärande dränerm skulle utföras för att fa ordning på bädden,
om att beskriven åtgärd inte är kräver
Bygg- och miljönämnden informerade
tillstånd eller anmälan.
2Ö15-08-13 meddelade entreprenören
bygg- ocb miljökontoret om att den
avskärande dräneringen var grävd och att avloppsanläggningen var redo för återbesiktning.
2015-09-16 utförde bygg- och miljökontoret en återbesiktning där det kunde fastställas att
bädden fortfarande inte fungerade tillfredsställande, m i n f o r m e r a d e s om detta varpå
han informerade bygg- och miljökontoret om att han skulle åka ut till fastigheten och åter
kolla till anläggningen för att utröna vad som var fel.
2015-10-20 informerade J J U bygg- ocb miljökontoret om att anläggningen åter var redo
för besiktning, då anläggningen åtgärdats. Åtgärderna som gjorts bestod enligt
av
att spridarlagret lyfts upp, vilket fordrar anmälan, till. bygg- och miljönämnden. Samma
datum utförde bygg- och miljökontoret en tredje besiktning av anläggningen, där det kunde
bekräftas att spridarledningar lyfts upp och bäddens spridaryta även förkortats. Spridarytan
bedömdes vid besiktningen vara 7 meter lång, istället för de tillståndsgivna 10 meter.

Tillämplig lagstiftning

Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara
förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar.
Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, tar regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tiftståndsphktig eller anmähungsphktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av ballcen, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om milj ö sank tion savgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
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Dnr 2015-3067

För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miIjösanktionsavgift betalas med 3000 kronor, om överträdelsen är att
utan ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.
Enligt Mdjöbalken 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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Räfsja 1:12 och H årnacka 2:2 - nya kvartersnam n och vägnam n
Beslut

Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Kvartersnamn i området ovanför Solbacka gård och Räfsja gårdsväg benämns inom temat
grönsaker
2. Följande nya kvartersnamn i Räfsja och Hårnacka antas:
Räfsja:
Paprikan, Tomaten, Gurkan, Rödbetan, Moroten, Rädisan, Sparrisen.
Hårnacka: Purjolöken, Ramslöken, Vitlöken, Rödlöken.
3. Följande vägnamn antas:
Räfsja: Ödon vägen,
Hårnacka: Dalkärrsbacken.

Underlag för beslut

Tjänsteskri velse dat 2015-11-13
Kartor

Ärendet

Området nordost om Räfsja gårdsväg gränsar till den del av Solbackaområdet som har fruktoch bärnamn och därför passar det närliggande temat grönsaker för det nya. områdets
kvarters- och vägnamn.
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Dnr 2014-2856

Månatlig ekonom isk uppföljning för perioden t o m oktober m ånad 2015
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg-och miljönämnden besluta följande,
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge bygg- och miljökontoret i uppdrag att utreda skälet
till de ökade intäkterna och de lägre utgifterna och noga följa utvecklingen av dessa i för
hållande till den nya taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen som gäller från och med
den 1 januari 2016. Uppdraget ska åtenupp orter as till bygg- och miljönämnden senast halv
årsskiftet 2016.

Underlag for beslut

Månadsuppfölj ning
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-11

Bakgrund

Oktober månads resultat visar ett överskott om 9 452 tkr. I detta ingår intäkter med
6 414 tkr. Intäkterna för bygglovenheten är 4 553 tkr högre än beräknat för perioden. I
posten ingår startavgifter som kommer från 2014 med 3 874 tkr samt en byggsanlctionsavgift på 616 tkr. Även miljö- och bälsoskyddsenheten har högre intäkter med 1 517 tkr och
mät- och kart med 352 tkr, I bygglovenhetens intäkter ingår inte avgifter för startbesked som
tagits ut för 2015, Dessa har skjutits framåt eftersom arbetet utförs senare i byggprocessen
och flyttas slutligen till 2016.
Orsaken till intäktsökningen är eo ökad ärendeingång samt ökat antal tagna beslut men
också byggsankfionsavgifter vilka är svåra/olämpliga att budgetera för.
Kontoret föreslår nämnden besluta om att ge bygg- och miljökontoret i uppdrag att utreda
skälet till de ökade intäkterna och de lägre utgifterna och noga följa utvecklingen av dessa i
förhållande till den nya taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen som gäller från och med
den 1 januari 2016, Uppdraget ska återrapporteras till bygg- och miljönämnden senast halv
årsskiftet 2016.

Utdragsbe styrkande
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Kostnaderna t o m oktober månad är 3 03 8 tia lägre än budgeterat. I detta ingår bland annat
lägre personalkostnader med 2 405 tkr. Även kostnader för registervård inför byte av
nuvarande Ecosprogram. till Ecos2 har blivit lägre än beräknat med ca 300 tkr.
Fördröjningen beror på försenad leverensbeskrivning från programutvecklaren. Dessa
kostnader kommer i stället att komma under år 2016. Kostnaderna får skanning av äldre
handlingar har inte heller blivit så höga som beräknat. Överskottet är ca 200 tkr.
Prognosen för helåret är att resultat slutar med ett överskott om 9 247 tkr.
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Dm-2015-1595

Å rsb u d g e t 2016
Beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna detaljbudget för
2016.

Underlag för beslut

Årsbudget 2016 för Bygg- och miljönämnden
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-12.

Bakgrund

I verksamhetsplanen för 2016-2018 ar nettoramen för år 2016 satt till 15 8 0 0 1.
Budgeten är uppräknad enligt centrala anvisningar. Förändringar som planerats är ett utökat
antal handläggare inom bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Därmed ökar även
OH-kostnaderna. Intäkterna är uppräknade enligt anvisningar, ökad timtaxa till 1 200 kr för
ärenden som hanteras enligt plan- och bygglagen samt förväntat ökat antal ärenden.
Taxan för Miljöballcen, offentlig kontroll inom livsmedelsområdena samt verksamheter
inom strålskyddslagens område blir oförändrad på grund av att konsumentprisindex (KPI)
endast stigit med 0,1 % sedan oktober 2014.
För investeringar görs inga förändringar jäm fört med föregående år.

Utdragsbe styrkande
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A llm än inform ation
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Möte angående Södra Råda 3:5

2.

Olagaärende Hysingsvik 3:17

3.

Olagaärende Närtuna Prästgård 1:7

Bygg- ocb miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna,

Utdragsb est yrkande
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Datum
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2015-12-03

Dnr 2015-805

Del av T jockö 2:50 - förh an d sb esked fö r nybyggnad av tre
fritid sh u s
Beslut

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

Reservation

Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget bifa]Isyrkande.

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
allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och
djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsin tres set. Sökt åtgärd bedöms därmed strida mot 3 kap 6 § miljöbalken och 4
kap 1, 2 och 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 oeb 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 bka, samhällsservice, som t.ex, sophämtning och slamtömning, Någon annan
motsvarande väg till och inom berört område finns inte, och någon likvärdig ersättning
bedöms inte möjlig att tillskapa, Sökt åtgärds placering 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.
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NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §246

SA M M A M RÄDESPRO K )I« )1 .1.
Datum

2(5)

2015-12-03

Dnr 2015-805

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 sätt som ger en god
helhetsverkan.

Lagrum
2, 8 kap plan- och bygglagen,
3, 4 kap 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 til!
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 a.v 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
Tjansteskrivel.se 2015-10-05
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 182
Svar på kommunicering 2015-11-17

Utdragshestyrkande
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Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked for nybyggnad av tre fritidshus inom fastigheten Tjockö
2:50.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och är belägen inom sammanhållen
bebyggelse.
Fastighetens areal är ca 7,5 ha.
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 tre 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” bor
vara möjlig. Det uttalas även att all ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till befintliga
natur- och kulturmiljövärden.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken, Sökt
plats är belägen utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Tjockö 2:50 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet och 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.
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 grand 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 hushållningsbestämmelser 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 exploateringsförefag och andra
ingrepp i miljön. Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form 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.

Kommunicering efter arbetsutskott

Sökanden, har 2015-11-17 kommit in med ett yttrande över arbetsutskottets förslag till
beslut. Inkommet yttrande förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Dagens sammanträde
Yrkanden

Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall till 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. Vagfrågan kan

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
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Bertil Norstedt (S) och Stefan Lindskog (C) instämmer i avslagsyrkande!
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslags yrkandet.
Ingmar Wållén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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