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Dnr 2015-1196

Södra Råda 3:5 - uttagande av byggsanktionsavgift för olovlig
trädfällning
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta_______ .
. päfora
ägare av
Södra Råda 3:5, en byggsanktionsavgift om 556 250 kronor (en fjärdedel av 2 225 0GÖ
kronor) for utförd trädfällning inom Södra Råda 3:5*

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

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 20! 5-0542 konstateras att ett stort
antal träd har avverkats på fastigheten Södra Råda 3:5 inom ett detaljplanelagt område som
är klassat som allmän plats/parkmark och där trädfaOningsförbud råder, Det är inte endast
döda träd som tagits ner, utan det stora flertalet träd bedöms vara friska. Avverkningen är av
sådan omfattning att marklov krävs.

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordningen.
För att undgå byggsanktionsavgift måste rättelse ske innan ärendet tas upp hos bygg- och
miljönämnden. Att lämna in en ansökan om marklov i efterhand är infe en rättelse av olovlig
utförd, åtgärd (enligt MMÖD 2013-P7235), Bedömning görs att rättelse i enlighet med
nämnda rättsfall enbart kan vara återpiantering av träd.
Enligt 9 kap 17 § 4 p. plan- och byggförordningen är byggsaiiktionsavgiften, för att trots
förbudet i 10 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ha fällt träd, 0,25 prisbasbelopp per
träd för trädfällning. Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen får avgiften uppgå till
högst 50 prisbasbelopp, År 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor. 50 prisbasbelopp ger
därmed en högsta byggsanktionsavgift på 2 225 000 kronor.
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Att fälla 200 träd vid ett prisbasbelopp på 44 500 kronor ger en byggsanktionsavgiit om:
200x0,25x44 500=2 225 000 kronor, vilket är lika med den högsta byggsanktionsavgi.fi: som
kan tas ut. Även om fler träd har huggits ner, blir inte beloppet högre.

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

Underlag till beslut
Anmälan
Översiktskarta
Karta med uppmätta träd markerade
Lista med koordinater över uppmätta träd
Flygfoton
Fotografier tagna från marken
Tjänsteskrivelse 2015-10-06 med tillägg 2016-01-07
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-22 § 180
Svar på kommunicering

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via två skriftliga anmälningar inkomna 2015-04-27 och 201505-04 fått kännedom om att trädfällning kan ha vidtagits utan marklov inom fastigheten
Södra Råda 3:5.
Bakgrund
Fastigheten Södra Råda 3:5 omfattas av detaljplan. Enligt gällande detaljplan är fastigheten,
klassad som allmän plats, parkmark. I fastställelsen av byggnadsplanen 1970-04-03 framgår
det att trädfällningsforbud enligt 1lö § fjärde stycket byggnadslagen råder inom det aktuella
området. Undantag görs av torra träd och inom område som utgör vägmark.
Trädfallningsförbudet framgår således av detaljplanen och finns även inskrivet i
fastighetsregistret.

Bygg- och miljökontoret kunde konstatera att vid tidpunkten för åtgärden fanns ingen
ansökan om marklov inlämnad till bygg- och miljönämnden. En besiktning 2015-05-12 på
platsen visade att ett stort antal träd avverkats fördelat över parkområdet. Flygfotografering
har genomförts på platsen (2015-04-24) i samband med ffamtagning av nya kartor i
Norrtälje kommun.
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På dessa foton framgår hela avverkningen tydligt. Räkning av antalet stubbar har utförts
med hjälp av flygbildstolkning. Endast de större träd som med säkerhet har kunnat
fastställas med hjälp av flygbildstolkning har mätts in och getts koordinater. ö v er 500 träd
har på detta sätt mätts in, se karta med inmätta stubbar och bilaga med deras koordinater,
Det totala antalet fällda träd bedöms vara större än det inmätta antalet.
Därmed bedöms det vara helt klarlagt att antalet fällda träd överstiger 200 stycken. Det
exakta antalet träd som fällts på platsen därutöver saknar betydelse för
byggsanktionsavgiftens storlek.
2015-05-27 inkom en ansökan om marklov för trädfällning inom fastigheten Södra Råda
3:5, Ansökan hanteras 1 ett separat ärende med diarienummer 2015-001571.
Efter en uppföljande besiktning på platsen 2015-10-09 kunde bygg- och miljökontoret
konstatera att ytterligare minst två träd hade fällts inom fastigheten Södra Råda 3:5. Träden
var fällda strax norr om fastigheten Södra Råda 3:32. På platsen fanns avsågade stubbar som
visade på en betydligt färskare snittyta än snittytan på övriga stubbar i området.

Lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8..10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
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Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller dera 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 planocb bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer a.v 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 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den av giftsskyldige har påböljat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgifts skyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 17 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap 11,12 eller 13 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.

Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift 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 heslut har fattats.

Kommun icering efter au
Innan en tillsynsmyndighet beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som
anspråket riktar sig mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § plan- och bygglagen.
Anspråket riktar sig till föreningen. Då styrelsen är den som är ytterst ansvarig för
föreningen har enbart styrelsens yttranden över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut bemötts nedan.
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Yttranden från övriga medlemmar i föreningen har lämnats utan kommentarer. Dessa
yttranden har emellertid studerats men bedöms inte tillföra något väsentligt i sak.
Föreningen har tidigare hävdat att de vid kontakt med bygg- och miljönämnden begärt
att få ut detaljplanbestämmelsema för området och att det då framkommit att det inte
krävdes marklov för att fälla träd. Föreningen har senare meddelat att de tog kontakt
med bygg- och miljönämnden och frågade efter detaljplanbestämmelsema först efter att
de fällt träden. Om de vid detta tillfälle ställt frågan specifikt om vad som gäller för just
trädfällning på fastigheten är dock oklart. Uppgift om att det råder trädfällningsförbud
på platsen framgår emellertid tydligt av såväl fastighetsregistret som av Länsstyrelsens
beslut 1970-04-03, Länsstyrelsens beslut ingår som en del i beslutet för gällande
detaljplanen över området.
I sitt yttrande 2015-11-09 anför föreningen att densamma ska avgiftbefrias da
föreningen har vidtagit rättelse enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen. Som stöd för
detta anges att föreningen har beviljats marklov för den utförda trädfällningen i
efterhand och att bygg- och miljönämnden felaktigt uppgivit att en ansökan om bygglov
utgör rättelse.
I föreningens yttrande daterat 2015-12-07 gör föreningen gällande att det beviljade
beslutet om marklov och det nu aktuella förslaget att påföra föreningen sanktionsavgift
är motstridiga. Föreningen menar att då det beviljade marldovet fastställer att
Skogsstyrelsens åtgärdsplan ska följas, där inte återplantering omnämns, är det orimligt
att bygg- och miljönämnden ställer krav på återplantering.
Bestämmelserna om byggsanktionsavgift i 11 kap 51 § plan- och bygglagen och 9 kap
plan- och byggförordningen innebär att en sanktionsavgift ska åläggas den som påbörjar
en lovpliktig åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Det faktum att den
aktuella trädfällningen skett utan att startbesked var beviljat utgör grund för att en
sanktionsavgift ska tas ut. Denna rättsföljd verkar självständigt och oberoende av om
marklov sökts och/eller beviljats i efterhand för den aktuella åtgärden.
Frågan om rättelse är enbart av betydelse i bedömningen om förutsättningar finns för att
ta ut en sanktionsavgift. Huruvida de åtgärder som kan anses utgöra en rättelse
korrelerar med en eventuell ansökan om lov beaktas inte vid en bedömning av om
rättelse skett eller inte. En rättelse kan således komma att verka motstridigt mot ett
redan beviljat/ingivet lov.
Vare sig lagtext eller praxis ger direkt vägledning i frågan om vad som ska anses utgöra
en rättelse i situationer som den nu aktuella.
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Bygg- och miljönämnden har på intet sätt ställt krav på rättelse genom återplantering.
Återplantering är däremot den åtgärd som enligt bygg- och miljönämndens mening
skulle kunna utgöra rättelse av den olovligen utförda trädfällningen och därigenom leda
till avgiftsffihet.
Gällande begreppet rättelse anges i kommentaren till plan- och bygglagen att rättelse i
normalfallet åstadkoms genom att den olovliga åtgärden - 1 ex en ny byggnad - ska tas
bort eller att ny användning helt ska upphöra. Av MÖD 2013-P 7235 kan utläsas att
återställande till de förhållanden som gällde innan den olovliga åtgärden utfördes
innebär att rättelse skett, samt att söka lov och beviljas startbesked i efterhand för den
åtgärd som utförts olovligen inte innebär att rättelse har skett.
Vad som krävs för att rättelse ska anses ha skett måste bedömas utifrån den överträdelse
det är frågan om. Bygg- och miljönämnden har med anledning av det ovan anförda gjort
bedömningen att en rättelse i det specifika fallet torde vara återplantering av samtliga
olovligen fällda träd. Plantor bedöms inte kunna utgöra en sådan rättelse som avses 1 11
kap 54 § plan- och bygglagen med anledning av att det inte kan betraktas som ett
återställande av området till en likvärdig miljö som den som förelåg innan den olovliga
åtgärden utfördes. Det skulle inte heller vara lovplikfigt att avlägsna de åteiplanterade
plantorna. En sådan rättelse skulle således vara verkningslös och kan inte ha varit
avsikten med bestämmelsen.
Skrivelsen ”begäran om yttrande” daterad 2015-05-06 som föreningen menar ger
felaktiga besked om vilka åtgärder som ska vidtas för att en olovlig utförd åtgärd ska
anses vara rättad och därmed leda till avgiftsbefrielse är ett icke ärendespecifikt
informationsbrev som bygg- och miljökontoret använder vid all hantering av inkomna
anmälningar som en första allmän upplysning om att ett ärende har initierats hos byggoch miljönämnden, Syftet är att ge adressaten en möjlighet att inkomma med
information kring eventuella utförda åtgärder inför bedömningen om lovplikt, samt att
upplysa om bygg- och miljönämndens skyldigheter enligt 11 kap plan- och bygglagen
för eventuella olovligen utförda åtgärder. Bygg- och miljönämnden tar inte ställning till
vad som bedöms vara rättelse i det specifika fallet genom skrivelsen ”begäran om
yttrande”, utan anger i allmänna ordalag vad som kan rendera i avgiftsbefrielse.
Föreningen önskar få nedsättning av byggsanktionsavgiften på grund av deras trängda
ekonomiska läge. Vad det gäller möjlighet till nedsättning av byggsanktionsavgiften
måste denna vara förenlig med gällande lagstiftning. Som skäl för nedsättning av
avgiften saknas skäl som hänvisar till fastighetsägarens/den som anspråket rilctas mots
förmåga att betala.
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Inkomna yttranden över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förlag till beslut förändrar
inte bygg- och miljökontorets ställningstagande av de skäl som anges ovan. Bygg- och
miljökontoret vidhåller därmed sitt ställningstagande.

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

Bertil Norstedt (S) och Gnnnar Kjelldahl (C) instämmer i ordförandens yrkande.
Ingmar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag på 2 225 000 kronor då vi anser att detta är en fråga av
principiell betydelse. Vi kan inte heller se att de skäl som anges i lagtexten för att nedsätta
avgiften är uppfyllda. En eventuell nedsättning av byggsanktionsavgiften bör därför prövas
i högre instans.
Efter ställd proposition finner ordförande Margareta Lundgren (S) att arbetsutskottet
beslutat enligt yrkandet om nedsättning av beloppet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets heslut.
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Blidö 1:31 - Utvecklad talan för överklagande av Mark» och
miljödomstolens beslut, mål nr M 3190-15 angående bortforsling
av båtvrak på fastigheten Blidö 1:31, Norrtälje kommun. Målnr M
11321-15.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun besluta att

1. utveckla talan för överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut daterat
2015-11-27, Mål nr M 3190-15
2. yrka på att prövningstillstånd meddelas då rättspraxis saknas
3. yrka på att bygg- och miljönämndens beslut daterat 201.4-10-06, dnr 2014-001164
fastställs

Jäv
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) är inte närvarande vid ärendets behandling.

Motivering
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet
(numera Länna-Blidö-Riala Pastorat, nedan kallat pastoratet) underlåtit att vidta
försiktighetsåtgärder för att motverka såväl hälso- som miljörisker med fårvaringen av
fartyget M/S Vildand.

Enligt miljöbalkens 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten, eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljon.
Fartyget M/S Vildand förliste den 11. augusti 2011 och har sedan dess legat på botten vid
bryggan på fastigheten Blidö 1:31, Redan vintern före sjönk Vildand men kunde då pumpas
upp igen. Såväl Räddningstjänsten som Kustbevakningen har efter förlisningen vid
upprepade tillfällen varit ditkallade då vrakdelar lossnat och orsakat olägenhet för
kringboende samt vid sanering av olja som läckt ut från vraket, senast i maj 2014.
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De boende i området oroar sig även för att vraket ses som en lockande lekplats där barn kan
komma till skada. M/S Vildand utgör en miljörisk som kan förorena vatten och mark samt utgör
en olycksrisk för badande och lekande barn.
Pastoratet har inte vidtagit några försiktighetsåtgärder för att motverka varken hälso- eller
miljörisker med att ha fartyget där trots att pastoratet borde förutsett att möjligheten fanns
att fartyget skulle kunna förlisa med hänsyn till att M/S Vildand ar en uttjänt fiskebåt som
var beroende av att länspumpama gick för att hålla sig flytande.
Efter förlisningen 2011 gick föreningen som drev restaurangverksamheten samt ägde
fartyget i konkurs vilket pastoratet har haft kännedom om, I ett mail från februari 2012
skrev konkursförvaltaren som svar på pastoratets frågor att konkursboet inte gjorde anspråk
på fartyget och att pastoratet var fria att hantera fartyget på det sätt de Önskade. Pastoratet
har därmed accepterat och haft vetskap om förvaringen av fartygsvralcet samt underlåtit att
vidta åtgärder för att motverka miljöriskerna med densamma.
Bygg- och miljönämnden delar inte mark- och miljödomstolens uppfattning att pastoratet
inte är att betrakta som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Pastoratet hävdar att de inte
är ägare till det vattenområde där fartyget ligger men enligt Lantmäteriets utredning av
vattenområdet utanför Blidö 1:31 där fartyget Vildand ligger förlist, torde vattenområdet
tillhöra fastigheten BlidÖ 1:31 enligt 1 kap 5 § jordabalken samt rådande rättspraxis. Mot
pastoratets bestridande går det inte att få klarhet i detta men pastoratet har uppenbarligen
ansett sig vara ägare av vattenområdet tidigare då man genom arrendeavtal erhållit
arrendeavgift och kallat sig fastighetsägare. Man har beslutat om detta vid
Pastoratkyrkorådet 1998 och då konstaterat att fastigheten tillhörde Blidö församling. I
kyrkonämnden 2001 beslutades om en utbyggnad av bryggan. Bygg- och miljönämnden
bedömer mot bakgrund av detta att pastoratet är den som. har rådighet över vattenområdet
och den faktiska och rättsliga möjligheten att agera.
Det är riktigt att pastoratet inte haft den faktiska eller rättsliga möjligheten att påverka den
tidigare restaurangverksamheten, men det är heller inte den verksamheten som gett upphov
till den miljöfarliga verksamhet som båtvraket utgör idag. Bygg- och miljönämnden anser
att pastoratet har bedrivit en verksamhet i och med att de upplåtit mark för bryggan, sett till
att elförsöijmng funnits samt erhållit arrendeavgift för att M/S Vildand legat förtöjd där.
Bygg- och miljönämnden bedömer att pastoratet är att betrakta som verksamhetsutövare och
den som har den faktiska och rättsliga möjligheten att agera.
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1jordabalken finns en genomgående grundprincip att fastighetsägaren både åtnjuter
avkastningen av sitt ägande och svarar for pålagor som följer av detta. Bygg- och
miljönämnden anser att pastoratet inte kan avsäga sig fastighetsägaransvaret då
arrendeavgiften inbringat drygt en halv miljon kronor under de år som fartyget legat vid
bryggan på Blldö 1:31, pengar som nu kan användas för att bärga fartyget.
Då praxis saknas vill bygg- och miljönämnden ha vägledning i hur liknande fall med
övergivna båtar kan hanteras. Vad har den som upplåter mark och hyr ut båtplatser för
skyldigheter? Eftersom det endast finns register för fartyg och inte för fritidsbåtar går det
inte alltid att finna en ägare. Norrtälje kommun är en kustkommun och för att kunna hantera
liknande fall i framtiden finner bygg- och miljönämnden att ärendet måste överklagas.

Underlag till beslut
Mark- och miljödomstolens beslut daterat 2015-11 -27, mål nr M 3190-15
Tjänsteskrivelse med bilagor 1-7, 2016-01-18

Bakgrund
Strax söder om Almviks ångbåtsbrygga på Blidö i Norrtälje kommun ligger det sjunkna
fartyget M/S Vildand på botten, bara styrhytten och aktem syns ovan ytan. Fartyget ligger
fortfarande förtöjt vid bryggan. Den 11 augusti 2011 förliste M/S Vildand på grund av att
båtens länspumpar stannade under ett. strömavbrott. På båten bedrevs restaurang- och
krogverksamhet av den ekonomiska föreningen ”Vildanden skeppsfcrog ekonomisk
förening1’ som då ansökte om konkurs, konkursen avslutades 16 maj 2013.

Redan 1998 ingick Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet (numera Länna-Blidö-Riala
Pastorat, nedan kallat pastoratet) ett arrendeavtal med tidigare ägare till fartyget M/S
Vildand där de medgavs rätt att uppföra en brygga, förtöja båten och bedriva
restaurangverksamhet vid bryggan. Enligt avtalet skulle en årlig arrendeavgift betalas till
pastoratet för detta, 1998 var den årliga arrendeavgiften 30 000 kronor som basavgift.
Arrendeavgiften skulle varje år justeras mot konsumentprisindex men aldrig understiga
basavgiften. Vid verksamhetens upphörande skulle bryggan, utan ersättning, överlämnas till
Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet. Förutom M/S Vildand låg ytterligare ett fartyg
förtöjt vid bryggan, M/S Roland som endast användes för servering. Även denna båt sjönk
och pumpades upp ett flertal gånger innan den avvecklades. 2009 såldes Vildand och
pastoratet ingick ett nytt arrendeavtal med de nya ägarna, villkoren skilde sig inte nämnvärt
från det tidigare avtalet.
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Bryggan där M/S Vildand ligger förtöjd utgår från fastigheten Blidö 1:31 som ägs av Blidö
församling vilken ingår i Läima - Bli d o-Ri al a pastorat. Pastoratet har bl.a. ansvaret for
församlingens ekonomi och fastigheter. Länna-Blidö-Riala kyrkliga samfällighet benämns i
arrendeavtalet ”fastighetsägaren”. Enligt fartygsregistret ar ”Vildanden skeppskrog
ekonomisk förening” registrerad ägare på M/S Vildand. Då föreningen gick i konkurs
övergavs båten och ställdes till pastoratets förfogande.
Kustbevakningen har sedan den 20 april 2014 bedrivit en miljöräddningsoperation vid
fartyget M/S Vildand med anledning av att det läcker ut olja och en tunn oljefilm kunde
konstateras i direkt närhet till vraket. Det fanns även en tydlig doft av dieselolja runt
fartyget. Den 12 maj 2014 användes ett miljöskyddsfartyg för att försöka tömma M/S
Vildand på olja.
Det finns inte så. mycket dokumentation kring vraket och kustbevakningen kan Inte fastställa
hur många tankar med oljeprodukter det finns ombord. Det är dock troligt att fartyget har
minst två dieseloljetankar och en hydrauloljetank ombord. Det är även troligt att det finns
olja i. huvudmaskin och backslag. Det går i nuläget inte att fastställa varifrån det läcker olja.
Kustbevakningen gjorde ett försök att pumpa/suga olja från en mindre tank på babord sida
och även från en bunkertank via påfyllningsroret men det kom bara vatten ftån dessa tankar.
Dykare från kustbevakningen har kontrollerat skrovet utvändigt. Inga större skador kunde
konstateras, skrovet under vattenytan såg ut att vara helt intakt och i mycket bättre skick än
det övriga fartyget som stack upp ovanför vattenytan,
I juli 2014 inkom ett klagomål från Blidögårds byalag samt Blidö sockens
hembygdsförening där man har synpunkter på att M/S Vildand inte bärgas. Almvik på Blidö
där vraket ligger, är enligt de klagande en vacker och omtyckt plats där man har
valborgsfirande, nationaldagsfirande, midsommarfirande, julmarknad och hemslöjdsdagar.
Man anser att det är oacceptabelt att ha ett båtvrak som mlsspryder och läcker olja samt
utgör en stor risk för lekande bam.
Vildand fortsätter att läcka. Den 23 december 2014 fick kustbevakningen åter larm om ett
utsläpp från Vildand som luktade diesel,
Bygg- och miljönämnden fattade beslut om att förelägga pastoratet om bortforsling av
båtvraket Vildand i oktober 2014. Beslutet överklagades av pastoratet till länsstyrelsen som
biföll överklagan och upphävde beslutet. Bygg- och miljönämnden överklagade
länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Bygg- och
miljönämnden har överklagat mark- och miljödomstolens beslut till mark- och
milj ööverdomstolen.
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Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken 2 kap 3 §, 9 kap 1 §

Dagens sammanträde
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) är inte närvarande vid ärendets behandling på
grund av jäv.
Svante NorstrÖm (M) utses att justera denna paragraf.
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Grisslehamn 2:15 - förbud att släppa ut bad-, disk- och tvätt
avloppsvatten
Beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
I. med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,

fastighetens avloppsanläggning. Detta slca 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 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 2015-05-16 i samband med inventering av enskilda
avlopp i Grisslehamn, noterades att avloppsanläggningen endast består av en stenkista.
Avloppsanläggningen saknar därmed såväl slamavsldljnmg som efterföljande rening.
Avloppsvattnet bedöms därmed gå orenat ut i marken.
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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, En avloppsanläggning är i
regel försedd med ett slamavskiljande steg och avloppsvattnet ska genomgå en efterföljande
rening t.ex. i en infiitrationsbädd. 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
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, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av
näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
För att få anlägga en BDT-avIoppsanläggning 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 salenar 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 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 tflt beslut
Inspektion utförd 2012-05-16
Remissvar från vatten- och avloppsavdelningen 2014-11-21
Remiss var från vatten- och avloppsavdelningen 2015-06-25
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 med tillägg 2016-01-12
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 220
Svar på kommumeering (telefon) 2016-01-1.1.
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Bakgrund
Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet besiktigades 2012-05-16 i samband med
inventering av enskilda avlopp i Griss lehamn.

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 a.v en stenkista. Såväl, slamavslciljning 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 avlopps avdelningen (daterat 201441-21), ske i två etapper på grund av
kapacitetsbrist i vatten- och avloppsreningsverk. Vatten- och avlopp »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 §.

Kommunicering efter au
Fastighetsägarna liar getts tillfälle att yttra sig över arbetsutskottets förslag till beslut.
2016-01-11 ringde fastighetsägaren
lämnade ett yttrande som i
korthet kan sammanfattas som att fastigheten Grisslehamn 2:15 endast nyttjas som
sommarnöje och att vattenanvändningen ar sparsam. Ägarna har en utedusch och invändigt
finns en diskbänk och ett handfat. De diskar i balja och häller diskvatten i blomkrukor och
blomlådor för att spara på vatten. Vintertid är vattnet avstängt. Vidare finns ett utedass och
latrin komposteras.

Fastighetsägarens yttrande förändrar inte bedömningen att utsläpp av avloppsvatten ska
förbjudas då tillständsgiven avloppsanläggning saknas på fastigheten. Även om vatten
förbrukning och miljöpåverkan kan uppfattas som ringa i sammanhanget och vattentoalett
saknas, bedöms ett förbud inte vara oskäligt enligt miljöbalken 2 kap 7 § eftersom genererat
spillvatten inte genomgår någon reningsanläggning,
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Allmän Information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Preliminärt bokslut för år 2015

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