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Dnr 2015-3586

Dammen 2 -föreläggande om rättelse av ändrad användning utan
lov {från boende till vård)
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
L
ägare till fastigheten Dammen 2, att snarast,
dock senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse genom att
flytta ut den vårdverksamhet som saknar lov samt

2. om föreläggandet inte följs ska
Dammen 2, betala ett vite om 500 000 kronor.

ägare till. fastigheten

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-11-24 tillsammans med
räddningstjänsten i Norrtälje kommun kunde bygg- och miljökontoret konstatera att det
bedri vs ett hem för vård eller boende (HVB) på fastigheten Dammen 2.

Vid besiktningen fick kontoret information om att bemanningen dagtid är från en till tre
personer och under nattetid är bemanningen en sovande jour. Vid tidpunkten för
besiktningen fanns det fyra boenden i. verksamheten.
På verksamhetens hemsida (www.hvbdammen.se) berättar verksamheten att boendet vänder
sig till män och kvinnor mellan 25-65 år som lider av psykiska sjukdomar, sociala problem,
före detta missbmk eller konvalescens efter psykisk sjukdom. Personer som behöver
strukturera sin vardag, få ordning på sociala, ekonomiska och heteendemässiga problem. 1
MÖD 203 2-P 15 berörs just HVB-hem i förhållande till definitionen bostad. I domen
bedrevs en verksamhet på en fastighet som omfattades av bestämmelsen bostadsändamål.
Mark- och miljööverdomstolen kom i domen fram till att aktuell användning stred mot
detaljplanen.
Rättsfall visar på att alla HVB-hem inte kan betraktas som vård alternativt boende.
Nämnderna måste göra en enskild bedömning och se vad. som faktiskt händer i byggnaden
och vilket syfte detta har.

Utdragsbe styrkande
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Dm- 2015-3586

Omständigheter som har visat sig vara avgörande är personalstyrkan och dess storlek samt
om denna verkligen arbetar med exempelvis behandling eller terapi. Även omständigheterna
huruvida tillstånd för att bedriva HVB-hem kan vara av betydelse.
Kommer nämnden till slutsatsen att det fortfarande rör sig om boende är det alltså inte fråga
om ändrad användning som medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat
ändamål. Därmed är det inte heller fråga om en bygglovspliktig åtgärd. Väger
omständigheterna över för att det istället handlar om vård är det däremot fråga om ändrad
användning som medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål och
blir därmed också en bygglovspliktig åtgärd.
Det kvarstår därför för bygg- och miljönämnden att göra bedömningen om aktuell
verksamhet är bygglovpliktig samt om lov kan ges i efterhand för ändrad användning.
Verksamheten ansökte om bygglov för andrad användning från boende till femiijevårdhem
1996 (96-1405) i ärendet är en anteckning gjord 02-01-29 där det står att ärendet är
avskrivet enligt sökanden. Handläggaren i ärendet har vid genomgång av detta ärende
muntligen meddelat att sökanden informerades om att lov inte kunde meddelas och att
ärendet därför återkallades av sökanden.
Utförd ändring av användning bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § planoch bygglagen. Aktuell verksamhet har plats för fem stycken boende. Antal personal uppgår
till tre personer varav en person som arbetar nattetid.
I likhet med MÖD 2012-P 15 konstaterar bygg- och. miljökontoret att det huvudsakliga
ändamålet med den verksamhet som bedrivs på fastigheten är behandling och inte boende.
Behandlingen har som mål att de personer som genomgår den ska klara av ett eget boende
efter behandlingen. Detta framgår även av verksamhetens hemsida.
Detaljplanen för fastigheten säger att fastigheten får användas för handels- och
bostadsändamål. Bygg- och miljökontoret gör i likhet med MÖD 2012-P 15 bedömningen
att aktuell användning inte är förenlig med detaljplanens bestämmelse som säger
bostadsändamål och att avvikelsen inte kan ses som en sådan liten avvikelse förenlig med
detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). Vidare är inte heller
åtgärden förenlig med bestämmelsen handelsändamål då det är ett begrepp som omfattar
alla slags köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten.
Lov i efterhand för åtgärden kan därför inte meddelas. Det kvarstår därför för bygg- och
miljönämnden att med stöd av 11 kap 20 § PBL rikta ett föreläggande mot fastighetsägaren.
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Att byggnaden återställs för boendeändamäl (det vill säga att aktuell verksamhet tlyttarut)
bedomsutgöra rättelse av det olovligt utförda då lov inte gar att meddela i efterhand, H B
ägare av fastigheten Dammen 2, föreläggs med. stöd av 11 kap 20 § plan- och
bygglagen att senast inom 6 månader från det att detta beslut vinner laga kraft vidta rättelse,
vilket bedöms vara skälig tid för att avveckla eller hitta nya lokaler till aktuell verksamhet.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att H H H H H H H ägare till fastigheten Dammen 2, ska betala ett vite om
500 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
fastighetsägaren har varit medveten, om att bygglov för åtgärden krävts men. startat
verksamheten utan lov.
ägare av fastigheten Dammen 2, har i skrivelse daterad 2015-12-16 beretts
möjlighet att inkomma ined en förklaring till utförd åtgärd samt informerats om eventuella
påföljder under telefonsamtal 20164)14)4.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 § plan™ och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 2 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag tIM beslut
Protokoll från genomförd besiktning upprättat av räddningstjänsten 20154 1-24
Utdrag från tidigare registrerat ärende LOV 96-1405
Fotografier från besiktning (4 stycken) 2015-11-24
MÖD 2012-P15 meddelad 20124)54)7 och utskriven 20164)24)3
Karta utskriven 2016-02-03
Tjänsteskrivelse 2016-02-03

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har efter kontakt med räddningstjänsten fått kännedom om att ett
HVB-hem bedrivs på fastigheten Dammen 2, Bygg- och miljökontoret gjorde tillsammans
med räddningstjänsten en besiktning 2015-11-24 där verksamheten informerades om att
något lov för verksamheten inte finns och att bygg- och miljökontoret vidare utreder om det
är möjligt att ge i efterhand.

Utdragsbestyr kände
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Verksamheten berättade under besiktningen, om den verksamhet som bedrivs på fastigheten
och räddningstjänsten gick igenom brandskyddet i byggnaden. Brandskyddet var
undermåligt och åtgärder för att verksamheten ska få ett fullgott brandskydd måste utföras.
Se bifogat protokoll, upprättat av räddningstjänsten, från genomförd besiktning.

Bakgrund
Fastigheten Dammen 2 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad varav
verksamheten i huvudbyggnaden avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger handels- och bostadsändamål.
Ansökan om ändrad användning inkom till bygg- och miljönämnden 1996. Ärendet
avskrevs 2002.
Ägare till fastigheten
har i skrivelse daterad 2015-12-16 beretts möjlighet
att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd. Ägaren har även informerats om ärendet,
detaljplanens bestämmelser samt ärend.egången i samtal 2016-01 -04.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon, ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäcknmgsmateria! eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om d.et på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom. en viss tid (rättelseföreläggande}.
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
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Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23,24, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite,
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
Enligt boverkets allmänna råd 2002:1, boken om detaljplan och områdesbestämmelser, är
handel ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster får
allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus,
med eller utan biltillgänglighet osv.
Till handel räknas även service och hantverk av olika, slag t.ex. skomakeri, bank, post,
resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. Andra kontorslokaler än de som hör till
handelsverksamheten ingår inte. Partihandel hör normalt till kategorin ”Lager”.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.

Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
bygg- och miljönämnden som behövs för att genomfora en åtgärd som avses i ett
föreläggande,
Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska bygg- och miljönämnden så snart den fatt
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och
miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet
avskrivs från nämndens vidare handläggning.

}
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Dnr 2014-2654

Degarö 1 :1 ,1 :2 ,1 :3 ,1 :4 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten Degarö 1:1,
1:2, 1:3, 1:4.

Motivering
Placeringen av sökt förhandsbesked är på en bit upphöjd natumiark som ger intryck av att
vara en åkerholme. Åtgärden kommer att medföra att nästan hela naturmarken blir tomtmark
och kommer att ändra intrycket av naturmarken som en äkerholme i naturlandskapet. På
platsen för sökt förhandsbesked fmns idag ett mindre fritidshus som vid en första anblick
inte syns. Sökt plats bedöms tillsammans med annan obebyggd mark runtomkring, som till
stora delar består av åkermark, utgöra ett sammanhängande kulturlandskap som är
allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt och
djurliv. En ytterligare exploatering på platsen än det befintliga fritidshuset bedöms inte
lämplig. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda
exploateringsintressct.

Sökt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus är placerade inom kulturmiljön
Mal sta. Nybyggnation i området ska prövas ytterst restriktivt för att inte riskera att skada
riksintresset på platsen. De sökta enbostadshusen placeras inte i anslutning till befintlig
bebyggelse och utgör därmed inte en naturlig komplettering av bebyggelseområdena.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen
om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat kulturvärdena på
platsen.
Förutsättningarna for att medge förhandsbesked enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen
saknas således,
Det sökta förhandsbeskedet strider mot riktlinjerna i översiktsplanen.

Utdragsbes iyrkande
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I området som sträcker sig från Lommaren i. söder upp til! Haggård i norr finns nästan inga
bebyggda fastigheter. Området liknar ett stråk som är c:a 1 km brett och 4 km långt och
följer Malstaån. Den sökta exploateringen skulle innebära att små öde öar skapas i det långa.,
obebyggda stråket som upptar en yta på. c:a 400 ha.
Aktuell plats ligger inom men i utkanten av riksintresseområdet. Länsstyrelsen har i tidigare
beslut bedömt att även vid åtgärder inom områden som gränsar till riksintressen måste
hänsyn tas till den påverkan som kan bli följden av ett beslut.

Lagrum
2 kap plan- och. bygglagen.
3 kap 6 § miljöbalken.

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas
ö m 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. 1
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-02-12 med tillägg 2016-02-01
Arbetsutskottets protokoll 2015-03-05 § 33

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten
Degarö 1:1.

Utdragsbe styrkande
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Sökt plats är bebyggd med ett fritidshus på c:a 37 m2, bygglov från -66 och tillbyggnad
från 67.
Fastighetens areal finns inte redovisad i taxeringen men är enligt uppgifter i tidigare
förhandsbesked 375,8 ha.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresseområde for
kulturmiljön Malsta (se kapitel 12) och ligger strax utanför landskapsbildskyddet for Malsta
kyrka.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-1.5 §§ miljöbalken.
Tomtplatserna är belägna utanför strandskyddat område.
2015-02-12 utförde bygg- och miljökontoret en besiktning på platsen. Befintligt fritidshus
syns inte från vägen vid en första anblick och det finns ingen ordentlig infart till huset. Tre
ny bostadshus på platsen skulle ge ett annat intryck än det ensliga fritidshus som står där
idag. Platsen för sökt förhandsbesked är belägen vid Malstarakan på en bit upphöjd
naturmark bestående av tät barr- och lövskog som ger intrycket av att vara en åkerholme
omgiven av öppen åkermark runtomkring, Naturmarken är inte skyddad som en biotop
enligt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, då den är c:a 0,2 ha för stor,
men är en del av naturlandskapet och kulturmiljön. Bakom sökt område går den gamla
banvallen.
Sökanden har fått möjlighet att yttra sig och har önskat få ärendet prövat i nämnden.
Sökanden har också hänvisat till tidigare beviljade förhandsbesked på platsen, varav det
senaste beviljades 2009-07-17.
Vid den första ansökan 2006, föreslog bygg- och miljökontoret (då Stadsarkitektkontoret)
bygg- och miljönämnden först ett avslag med hänvisning till kulturmiljön m.m. Bygg- och
miljönämnden valde att bevilja förhandsbeskedet.
Efter att det senaste förhandsbeskedet på platsen beviljats 2009 har en kulturmiljöutredning
gjorts av delar av riksintresset för kulturmiljön Malsta,
Då förhandsbesked inte bedöms kunna tillstyrkas har en utredning gällande vatten- och
avlopp inte gjorts.
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Tillämplig lagstiftning
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 slcada
natur- eller kulturmiljön.

Enligt 2 kap 6 § 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. Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som ger en god
helhetsverkan,

Kommunicering
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har vid flertalet tillfällen getts
anstånd att inkomma med yttrande över bygg- och miljönämndens förslag till beslut
med hänvisning till kontakter med länsstyrelsen beträffande ärendet. Länsstyrelsen har
därefter i en skrivelse till sökanden meddelat att man kommer att hantera ärendet såsom
överprövande myndighet i det fall ett nekat förhandsbesked Överklagas.
Sökanden har inte kommit in med något yttrande.
Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.

Exp till
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Frötuna-Vreta 1:4 - uttagande av byggsanktionsavgift för
påbörjande av byggnation innan bygglov och startbesked lämnats
samt att byggnad tagits i bruk innan slutbesked utfärdats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg" och miljönämnden besluta
1. påföra I I H H B H H H H H R B H É H H m H i i H i H H i l ägare till fastigheten
Frötuna-Vreta 1:4, en byggsanktionsavgift om 124 155 kronor för påbörjandet av
byggnation samt att byggnaden har tagits i bruk innan bygg- och miljönämnden utfärdat
ett beslut om startbesked och slutbesked.

Motivering
Bygg- och miljökontoret mottog 2013-06-12 en ansökan om bygglov för ändrad användning
från café och ”bed & breakfast” till hem för vård och boende (HVB).

Bygg" och miljönämndens arbetsutskott avslog ansökan 2014-024)6 § 19 med motiveringen
att lokaliseringen bedömdes olämplig med hänsyn till bland annat grannan Ärendet togs upp
för prövning på nytt i utskottet 2014-10-09 § 145 och arbetsutskottet beviljade ansökan om
ändrad användning till hem för vård och boende (HVB).
Vid besiktning av fastigheten 2015-11-11 tillsammans med räddningstjänsten kan bygg- och
miljökontoret konstatera att byggnaden har tagits i bruk utan att startbesked eller slutbesked
har lämnats.
Enligt uppgift vid besiktning från gruppledare på boendet har verksamheten i dess
nuvarande form varit i drift sodan sommaren 2015.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utförde 2014-03-20 en besiktning på fastigheten,
av protokollet framgår det att det på fastigheten bedrivs den verksamhet som den ansökan
om lov som senare inkom omfattar. I protokollet framgår det att det i byggnaden finns sex
stycken inskrivna ungdomar och. att det finns personal tillgänglig dygnet runt.
Den aktuella överträdelsen är således inte endast att byggnaden har tagits i bruk utan
startbesked/slutbcsked, byggnaden har tagits i bruk för annan användning utan att lov har
meddelats då bygglov för ändrad användning beviljades 2014»! 0-09.
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Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en bygg sankti ons avgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Berörd byggnad har en area om 347 kvm bruttoarea vilket ger en sanktionsarea om 347 - 15 =
332 kvm.
Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver
lov enligt 9 kap. 2 § törsta stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen och som
innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för en annan
byggnad an de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
Å.r2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.
Detta blir i aktuellt fall:
0,25 x 44 500 - 11 125 kronor
0,00625x44 500 = 278,125
278,325 x 332 (sanktionsarean) = 92 337,5 kronor
Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat aktuell åtgärd utan att startbesked lämnats uppgår till
103 463 kronor.
Enligt 9 kap 20 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter en ändring som innebär
ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked för en annan byggnad än de
som avses i 1-3, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00125 prisbasbelopp per kvadratmeter
av den sanktionsarea som ändringen avser.
Detta blir i aktuellt fall:
0,05 x 44 500 = 2 225 kronor
0,00125x44 500 —55,625
55,625 x 332 (sanktionsarea) = 18 467,5
Byggsanktionsavgiften för att ta byggnaden i bruk utan slutbesked uppgår till 20 692 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 124 155 kronor.
Då åtgärden påbörjades innan lov beviljats är inte 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen
tillämplig vilket innebär att sanktionsavgiften inte ska bestämmas till hälften.
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Lagrum
10 kap 3, 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 8 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Undertag till beslut
Beslut från inspektionen for vård och omsorg 2014-03-20
Arbetsutskottets protokoll 2014-10-09 § 145
Planritningar (2 stycken) med anteckningar från platsbesök 2015-11-11 (original inkom
2013-06-12)
Karta utskriven 2015-11-16
Tjänsteskrivelse 2015-11-16 med tillägg 2016-02-02
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-10 § 247
Svar på kommunicering inkommet 2016-01-29

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via en skriftlig anmälan inkommen 2015-11-11 fått kännedom
om att det på fastigheten Frötuna-Vreta 1:4 kan ha vidtagits åtgärder utan att startbesked
eller slutbesked utfärdats. Bygg- och miljökontoret utförde tillsammans med
räddningstjänsten en besiktning 2015-11-11 på fastigheten och kunde konstatera att
verksamheten som beviljats lov 203.4-10-09 men Inte erhållit startbesked pågår.

Ansvariga på plats for verksamheten (gruppledare) informerades om att det inte hållits något
tekniskt samråd och att detta krävs får att ett startbesked ska kunna ges. Innan startbesked
har lämnats får inga åtgärder påbörjas och innan slutbesked meddelats far inte byggnaden
tas i bruk för den verksamhet som ansökan avser. Vidare informerade bygg- och
miljökontoret om att ett tjansteyttran.de med förslag på sanktionsavgift kommer att skrivas.
Vid besiktning kan bygg- och miljökontoret konstatera att planlösningen inte stämmer
överens med den planritning som ligger till grund för beslutet. Kök och matplats till höger
om hallen har tagits bort och ersätts med sällskapsrum/vardagsrum samt att det största
sovrummet på bottenplan används till kontor/personalutrymme. Vägg mellan kök och
vardagsrum har rivits ned.
Räddningstjänsten kunde konstatera att en av utrymningsvägama på övervåningen var låst
och de som var på plats informerades om. att dörren måste vara olåst.
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Bakgrund
Lov för ändrad användning från enbostadshus till café och ”bed & breakfast” gavs
2006-02-03. Inspektionen för vård och omsorg utförde 2014-03-20 en besiktning på
fastigheten, av protokollet framgår det att den verksamhet som den ansökan om lov som
senare inkommer omfattar, redan bedrivs på fastigheten. 1 protokollet framgår det att det i
byggnaden finns sex stycken inskrivna ungdomar och att det finns personal tillgänglig
dygnet runt.

Lov för ändrad användning gavs 2014-10-09 till hem för vård och boende (HVB) det vill
säga efter att verksamheten startat och byggnaden tagits i bruk för den ändrade
användningen.

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 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 grand 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 far en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
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3. den som har fått en fordel av överträdelsen.
Om två eller flera är av giftssky idi ga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggför ordningen 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 anmälningspiiktig 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 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den av giftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen
och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett fl erbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en arman byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
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Enligt 9 kap 20 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad 1bruk efter en ändring
som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0006
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, ö,öl 25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,0006 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. Om
endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska
det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.

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 beslut har fattats.

Om en byggsanktioosavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter 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.

Kommunicering efter au
Verksamheten inkom 2016-02-01 med ett yttrande Över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Verksamheten anför biand annat att verksamheten inte
direkt har uppmärksammats på eller kallats till byggsamråd. Beslut om bygglov
beviljades 2014-10-09, Vid besiktning av IVO utförd 2014-03-20 bedrevs aktuell
verksamhet på fastigheten. Vidare anför verksamheten att liknande boenden inte har
krävt bygglov i Sollentuna och i Upplands-Väsby.
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Svar från de både kommunerna ligger som bilagor till yttrandet. Av dessa svar framgår
det att byggnaderna som verksamheten önskar ta i anspråk omfattas av detaljplan och
bestämmelsen bostad. Det har även vad kontoret kan utläsa bedrivits bostadsändamål på
fastigheten. I aktuellt fall omfattas inte fastigheten av någon detaljplan. Enligt plan- och
bygglagen så kravs det bygglov for ändrad användning vilket verksamheten har ansökt
om.
Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
arbetsutskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut att
påföra byggsanktionsavgift.

Utdragsbe styrkande

\\W

(J ^ \j

M l NORRTÄLJE
| | | | | KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(6)

2016-03-10

Dnr 2015-3198

Gryta 2:14 - strandskyddsdispens och bygglov för om- och
tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus
Besiut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for bygglov for omoch tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus inom fastigheten
Gryta 2:14.
2.. avslå bygglov for om- och tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus
inom fastigheten Gryta 2:14.

Reservation
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut
till förmån for eget bifailsyrkande.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-04-27 inom fastigheten
Gryta 2:14 framkom att fastigheten är uppdelad i två enheter. En halva som är bebyggd med
ett fritidshus på c:a 120 kvm och en halva som är bebyggd med ett mindre uthus. Mellan de
båda tomthalvoma råder det en nivåskillnad och det finns även vegetation som avskiljer de
båda tomthalvoma från varandra. Den halva som saknar fritidshus bedöms vara
älimansrättsligt tillgänglig idag.

Det är det befintliga uthuset som man nu önskar bygga om och till och ändra användning på
till fritidshus. Uthuset är ett gammalt timrat hus. Det är oklart när det uppfördes men. med
tanken på dess utformning är det förmodligen minst hundra år gammalt och saknar därför
både bygglov och strandskyddsdispens. Huset är litet och saknar skorsten. Byggnadens
privata hemfridszon bedöms vara liten.
Den nya utformningen och ändrade användningen till ett fritidshus skulle innebära en
utvidgning av den privata hemfridszonen. Allmänheten skulle därmed inte längre ha
möjlighet att vistas på platsen.
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Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse,
I miljÖbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde for friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Området för det aktuella bygglovet berör mark som är allemansrättsligt tillgänglig.
Fritidshuset kommer genom sin användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller
avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsligt tillgänglig och dar
allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt. Marken bedöms vara värdefull för
det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset far anses
överväga det enskilda exploateringsintresset
Några av miljöbalkens nämnda skäl får att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan 1 strandskyddat område.
Nu sökt bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad användning av uthus till fritidshus
inom fastigheten Gryta 2:14 bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 a §
plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap, 8 kap och 9 kap 3 la § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13-15,18b, 18c och 26 §§ miljöballcen

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.
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Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fe! 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 släckas med.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-08 med tillägg 2016-02-16
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-14 § 2
Svar på kommunicering 2016-02-2 5

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för om- och tillbyggnad samt ändrad
användning av uthus till fritidshus inom fastigheten Gryta 2:14.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med fritidshus, uthus och brygga.
Fastighetens areal är 5 000 m 2.

Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Gryta 2:14 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar' som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet 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 for att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse sora 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 far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked, ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder,

U tdrags! e styrka nde
* t-,
l\%

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 36

SAMMANTRAOESPROTOKOLL
Datum

5(6)

2016-03-10

Dnr 2015-3198

För området gäller särskilda hushållnragsbestammelser 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.

Kommunicering
Sökanden inkom 2016-02-15 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Sökande menar att aktuell byggnad är att klassa som ett fritidshus. Denna uppfattning
delar inte bygg- och miljökontoret. 1973 söktes och beviljades lov för denna byggnad.
Både i ansökan och i lovet står det uthus. Något senare lov har inte lämnats in till byggoch miljönämnden som ändrar byggnadens användning. Enligt bygg- och
miljönämndens register är alltså byggnaden klassad som uthus och inte som fritidshus.
När det gäller om ett område är ianspråktaget som tomt eller inte, så är det inte ovanligt
att tolkningen enligt strandskyddslagstiftningen med sina rättsfall och den enskilda
fastighetsägarens åsikt går isär. Sökande beskriver, som man får förstå det, att
delägarna av grannfastigheten Gryta 2:11 använder aktuellt område på Gryta 2:14 för
samvaro på stranden. Bygg- och miljökontoret anser att även om fastigheten byter ägare
är det viktigt att detta kan fortgå genom att behålla området tillgängligt. Genom att
bygga ett fritidshus på platsen kan denna möjlighet komma att förhindras i framtiden.
För att strandskyddsdispens ska kunna beviljas måste något av skälen i 7 kap 18c vara
uppfyllt. Att ett område sällan eller aldrig besöks är inte ett giltigt skäl får att bevilja
dispens, enligt Naturvårdsverket handbok 2009:4.
Bygg- och miljökontorets tidigare ställningstagande att platsen är allemansrattsligt
tillgänglig står fast.
Sökandes yttrande förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Svante Norström (M) yrkar med instämmande av Annette Tage sson (M)
- bifall på ansökan.
Sökt placering anses ianspråktagen och inte allemansrättsligt tillgänglig. Den
allemansrättsliga tillgängligheten är därmed att anses som utsläckt. Sökt åtgärd
kan heller inte anses strida mot syftet med strandskyddet. Vidare gäl.ler enligt 7
kap. 25 § MB att en inskränkning i en enskilds rätt inte får gå längre än vad som
krävs for att syftet med strandskyddet skali tillgodoses. I detta fall får
inskränkningen anses strida mot proportional itet sprincipen* Tomten är dessutom
hävdad i sin helhet. Hemffidszonen kan inte anses utvidgas annat än i obetydlig
grad genom den ökade storleken på byggnaden och dess användning. Det måste
beaktas vilken faktisk avhållande effekt den. nya byggnaden har med hänsyn till
dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen Den befintliga
byggnaden gör att platsen redan uppfattas som ianspråktagen och i nuläget inte
allemansrättsligt tillgänglig Sökt placering kommer att ligga nära befintliga
byggnader och. helhetsintrycket blir att det är en komplettering till redan
befintlig bebyggelse, detta är tillåtet enligt MB regler. Därför skall dispens och
bygglov beviljas.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkande!

Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Hemmarö 2:24 -strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad
av fritidshus samt installation av eldstad och
strandskyddsdispens för trädfällning
Förslag till boslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
fritidshus inom fastigheten Hemmarö 2:24.

2.

avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad inom. fastigheten
Hemmarö 2:24.

3.

med stöd av 7 kap ISb och 18c §§ miljöbalken medge undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken för trädfällning inom fastigheten Hemmarö 2:24 med
hänvisning till dispensskäl nummer 4 och 5 då det rör sig om naturvård som ska ske på
platsen och som bedöms tillgodose det allmänna intresset i form av ökad mångfald.

Villkor
-att trädfällning inte får ske i större skala än vad som beskrivs i naturvårdsplanen daterad
2016-01-17, vilken sökande har låtit ta fram över området.

Reservation
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut
till förmån för eget bifallsyrkande.

Motivering
Fastigheten Hemmarö 2:24 omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 § g
miljöbalken. Endast om något av skälen enligt 7 kap 18 c§ miljöbalken uppfylls får dispens
från strandskyddet beviljas, Särskilda skäl för att bevilja dispens för trädfällning bedöms
föreligga. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms
däremot inte föreligga för sökt nybyggnation av fritidshus.
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Den biologiska mångfalden bar enligt sökande varit stor på ön och ön har sedan 40-talet
varit skogbeklädd. Sökande önskar bedriva natur vårdande verksamhet på ön för att bevara
denna mångfald och se till att inte vissa växtarter blir utkonkurrerade av andra. För den.
trädfällning som kravs får detta skogsvårdande syfte bedöms strandskyddsdispens kunna
beviljas då det bedöms gynna växt- och djurlivet på platsen.
Inte heller bedöms trädfällningen ha en negativ inverkan på det rörliga friluftslivet.
Särskilda skäl att bevilja dispens bedöms föreligga enligt punkt 4 då naturvård önskas ske
på sökt plats och enligt punkt 5 då det är ett allmänt intresse att öka mångfalden. Däremot
bedöms strandskyddsdispens inte kunna beviljas för de träd som enbart är tänkt att avverkas
för att göra plats for husbyggnation.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från sfrandskyddet 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.
Fastigheten utgörs av en i stort sett obebyggd ö som är allemansrättsligt tillgänglig och
värdefull för det rörliga friluftslivet och for växt- och djurlivet. Fastigheten är endast
bebyggd med en enkel mindre sjöbod som saknar egen hemfridszon. En sjöbod ger inte
heller rätt att uppföra ett fritidshus. Nybyggnation av ett fritidshus på Ön skulle komma att
innebära en stor negativ påverkan på såväl naturmiljön som det rörliga friluftslivet.
Fastigheten ligger dessutom inom ett område som är bedömt som av riksintresse för
friluftslivet, vilket gör skyddsvärdet än större. Obebyggda öar är av största vikt att bevara
opåverkade av mänsklig aktivitet. Det allmänna bevarandeinfresset får anses överväga det
enskilda exploateringsintresset.
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. En lite sjöbod har
ingen hemfridszon, till skillnad från ett fritidshus.
Det aktuella området där det avsedda fritidshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Idag är hela Ön tillgänglig for det rörliga friluftslivet. Genom
byggnation av ett fritidshus skulle en privat hemfridszon tillskapas Marken runt huset skulle
privatiseras och innebära en inskränkning i allmänhetens möjlighet att nyttja området.
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I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Fastigheten avstyckades 1940 för fritidshusändamål. Först 1975 infördes den moderna
strandskyddslagstiftningen, varför frågan om möjligheten att bevilja strandskyddsdispens
inte prövades när avstyckningen gjordes. Denna avstyckning bedöms därmed inte ha
betydelse för bedömningen av dispens från strandskyddet idag.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område varför strandskyddsdispensen för
nybyggnation av fritidshus avstyrks.
Sökt nybyggnation av fritidshus är placerad inom riksintresse för samlade kultur- och
naturvärden samt riksintresse för friluftsli vet. Lokaliseringen bedöms som olämplig och
uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av byggnader med
hänvisning till bland annat stads- eller iandskapsbilden/natur- och kulturvärdena på platsen.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad inom fastigheten
Hemmarö 2:24 bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.

Lagrum
2-4 kap, 33-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken
2, 8 och 9 kap 31 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskri velse 2016-02-05

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för trädfällning och för nybyggnad av fri tidshus samt
bygglov for nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad inom fastigheten
Hemmarö 2:24.
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Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är obebyggd, bortsett från en liten sjöbod.
Fastighetens areal är 5 500 m2.
Fastigheten är avstyckad från Hemniärö 2:7 år 1940. Vid avstyckningstillfället avstyckades
nio lotter från stamfastigheten, då dessa ansågs olönsamma for skogs- och jordbruk. De nya
fastigheterna bedömdes istället lämpliga för ffitidshusbebyggelse.
Fastigheten är enligt fastighetsregistret klassad som småhusenhet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Hemmarö 2:24 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Hemmarö 2:24 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbaiken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbaiken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbaiken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättshg tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddat område far enligt 7 kap 15 § miljöbaiken 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. grävningsarbefen eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
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Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöballcen befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av
dispens från strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs 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.
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.
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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FÖr området galler särskilda hushål ln ingsb e stämm el ser 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 fmns i området. Det rörliga friluftslivets
intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsforetag
och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från. allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exp 1oateringsåtgärder.
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.

Yrkande
Svante Norström (M) yrkar med instämmande av Annette Tagesson (M)
- bifall på ansökan enligt bifogad skrivelse.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet,
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utd rag sbestyrkäTide
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Hemmarö 2:24 yrkar bifall till ansökan om bygglov och strandskyddsdispens
Motivering:
Fastigheten är avstyckad 1940 för fritidshusändamål. Av Strandskyddsiagen från 1975
går inte att utläsa att lagakraftvunna myndighetsbesiut från Lantmäteriet upphör att
gälla, tagen gäiier framåt. Dessutom är retroaktivt verkande lagstiftning förbjuden i
Sverige enligt RF. Sverige är en rättsstat Därför skali ansökan inte prövas mot regler
fö r strandskydd enligt lagen som tillkom 1975 då det handlar om att tillämpa
lagstiftning retroaktivt. Om man framhärdar i a tt inte bevilja bygglov och
strandskyddsdispens får man då göra det genom ett expropriationsförfarande där
fastighetsägaren ersätts för egendomsförlusten. Dessutom finns en byggnad på
fastigheten, fastigheten anses därför som ianspråktagen. Någon skrivning i lagen att
endast en viss typ av byggnad skulle innebär att fastigheten blir att anses som
ianspråktagen finns inte. Det är bara tyckande utan stöd i lagen. Någon motivering till
varför lokaliseringen är olämplig utifrån åberopade lagrum finns inte redovisade,
Någon motivering till varför fastigheten är skyddsvärd fö r det rörliga friluftslivet
saknas. Endast en allmän skrivning som inte avser denna fastighet, Till yttermera visso
finns inte några allmänna kommunikationer till fastigheten, Tillträde kan således
endast ske med egen båt varför det även enligt proportionalitetsprincipen måste
anses att det enskilda exploateringsintresset väger tyngre an allmänintresset.
Följaktligen skall strandskyddsdispensen fö r trädfällning då även omfatta området där
byggnaden placeras.
Bygglov och strandskyddsdispens för ett fritidshus skall därför beviljas,
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M)
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Janus 1 - bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt
rivning av befintlig byggnad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. åtgärden bedöms utgöra en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen,
2. bevilja bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad,
3. utstakning krävs för sökt åtgärd,
4. tekniskt samråd krävs,
5. en kontrollansvang krävs för sökt åtgärd,
6. tär digstäl lande skydd kan, komma att behövas enligt lagen om färdigs tällandeskydd, samt
7. det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering
Nu sökt bygglov för nybyggnad av två enbo stadshus avviker från gällande detaljplan då
byggnaderna placeras en meter från fastighetsgränserna som vetter mot fastigheterna
Faktoriet 4 och Tälje 2:17. Avvikelsen får anses vara förenlig med detaljplanens syfte och
bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.

Då fastigheten Janus 1 är belägen inom ett område för riksintresse för kulturmiljövård har
bygglovsansökan bilagts med ett antikvariskt utlåtande. Utlåtandet innehåller ett tillhörande
förslag på placering samt utformning av byggnaderna för att uppfylla de riktlinjer som ställs
i bevarandeprogrammet för Norrtälje stad.
Utlåtandet samt den antikvariska förundersökningen är granskad av en certifierad sakkunnig
inom kulturvärden (KUL 2). Den sökta åtgärden är förenlig med det antikvariska utlåtandet.
Sökt åtgärd avseende rivningslov för befintlig gårdsbyggnad strider inte mot gällande
detaljplan och bedöms inte påverka riksintresset negativt. Åtgärden strider således inte mot
bestämmelserna i 9 kap 34 § plan- och bygglagen.
Bygg- och miljökontoret bedömer att nu sökta åtgärder är väl anpassade efter de krav som
ställs i Norrtälje stads bevarandeprogram samt att åtgärderna inte strider mot plan- och
bygglagens förbud mot förvanskning. Byggnadernas placering bedöms inte heller utgöra
någon betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
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Lagrum
2, 8 kap plan- och bygglagen
9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen
9 kap 34 § plan- och bygglagen

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste
vara påböljade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.

Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag; Nils SchÖnberg.
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer bygg- och miljökontoret att kalla dig
och din kontrollansvarige till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha
lämnat In ditt förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige
har tagit fram. Om projektet bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det
tekniska samrådet ett Startbesked.
Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljömässigt riktigt och av
myndigheterna godtagbart sätt. Dessutom bör återvinning av material utföras i
största möjliga utsträckning.
Beställning av utstakning ska göras MINST 10 dagar före byggstart.
Beställningen görs med fordel via e-tjänsten ”Beställning av utstakning” som nås
via kommunens hemsida. Har ni frågor gällande utstakning och lägeskontroll
eller vill beställa utstakningen på telefon ringer ni 0176-71254. Bygg- och
miljökontoret tar ut en avgift för utstakning.
Åtgärden får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett
startbesked. Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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 far uppgå, till högst 50 prisbasbelopp.
Faktura skickas i separat försändelse.
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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.

Undertag titt beslut
Ansökan
Antikvarisk förundersökning
Antikvariskt utlåtande
Kartutdrag
Remissvar
Tjänsteskrivelse 2016-02-23

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt rivning av befintlig
byggnad.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan (nr:01-l 1 B il)

Fastigheten Janus 1 är belägen inom ett område av riksinti~es.se för kulturmiljövården.

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.
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Janus 1/Tälje 2:17, Janus 2} Tälje 3:1,
Tälje 5:1 och Faktoriet 4 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Janus 1/Tälje 2:17, Janus 2, Tälje 3:1 samt Tälje 5:1 har inget att
erinra mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Janus 2 och Faktoriet 4 har enligt yttrande erinringar mot sökt
bebyggelse men har inte vidare angivit skälen till detta.

Post och Inrikes Tidningar
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Knutby 2 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av
åtgärd utan startbesked och ianspråktagande av upplag utan
slutbesked
Förslag til! beslut
A rb etsu tsk o ttey m esl^b y g ^o ch m ilj^än > n d en besluta
1. p å f ö r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ä g a r e av fastigheten Knutby 2, en
b y g g s a n k b o n s a v g n ^ n ^ 0 ^ 3 ^ r m o r for att ha påbörjat en åtgärd ifråga om ett upplag
innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked och for ianspråktagande av upplag
utan att nämnden har utfärdat ett slutbesked.

Motivering
En ansökan om tidsbegränsat bygglov for upplag inkom till bygg- och miljönämnden 201511-16. Den 1S november skickade kontoret ut ett föreläggande om komplettering då
kontoret bedömde att åtgärden inte uppfyllde bestämmelserna i 9 kap 33 § PBL eftersom
sökanden inte kunde styrka att åtgärden var tillfällig i ansökan. Reviderad ansökan inkom
2015-12-09 och en besiktning utfördes 2015-12-11. Vid besiktningen kunde kontoret
konstatera att upplaget redan fanns på platsen, utan att startbesked getts för åtgärden,

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,
Aktuellt upplag har en area om 787 kvm vilket ger en sanktions area om 787 - 15 = 772
kvm.
Enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen är byggaanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och
bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan, byggnadsnämnden
har gett ett startbesked 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag.

Utdragsbestyrkaude

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §3 9

SAMMANTRÄDESPROTOKÖLL
Datum

2(6)

2016-03-10

Dnr 2015-3636

År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsauktionsavgiIt om:
0,0025 x 44 300 - 110,75 kronor.
0 ,0 0 5 x 4 4 300 = 221,5
221,5 x 772= 170 998 kronor.
Byggsanlctionsavgiften för att ha påbörjat en. åtgärd ifråga om ett upplag innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked uppgår till 110,75 + 170 998= 171 109 kronor.
Enligt 9 kap 23 § plan- och byggför ordmngen är byggsanlctionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i bruk
efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
0,005 prisbasbeiopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller ett upplag.
0,005 x 44 300 = 221,5 kronor.
0,001 x 44 300 = 44,3
4 4 ,3 x 7 7 2 = 34 199,6
Byggsanktionsavgiften för att ha tagit ett upplag i bruk utan slutbesked uppgår till 221,5 +■
34 199,6 = 34 421 kronor.
Den totala byggsanlctionsavgiften uppgår till 34 421 + 171 109= 205 530 kronor.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 12 ocb 23 §§, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Situationsplan från ansökan inkommen 2015-11-16
Yttrande från ombud inkom 2015-12-23
Fotografi från besiktning 2015-12-11
Karta utskriven 2015-12-28
Tjänsteskrivelse 2015-12-28 med tillägg 2016-02-19
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-14 § 3
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Ärendet
Ärendet avser olaga uppfört upplag utan lo v / startbesked och slutbesked.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov får upplag inkom till bygg- och miljönämnden
2015-11-16. Vid besiktning 2015-12-11 kunde kontoret konstatera att upplaget redan fanns
på plats trots att startbesked för åtgärden inte getts.

Bakgrund
Fastigheten. Knutby 2 är i anspråktagen och bebyggd med en byggnad för handel samt en yta
för parkering.

Fastighetens areal är 7 158 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan som har bestämmelsen prickad mark, mark som inte far
bebyggas samt att det på aktuellt område är planerat för parkering. Frågan om lov i
efterhand utreds i ärende med diarienummer 2015-3381.

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 36 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1.2 §.

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 byggs auktion s a vgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är 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 byggsanktionsavglft enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp,
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1, en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2 en markåtgärd motsvarar den area som. åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsauktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påböijat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påböljades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och
bygglagen eller 6 kap, 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked
1.1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning for en grundvattentäkt,
2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, cn djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
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4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning for farliga
produkter eller varor,
6. 2,5 prisbasbeiopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett tom,
7. 2,5 prisbasbelopp nar det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en
mur eller ett plank,
9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation.
Enligt 9 kap 23 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en annan anläggning än en byggnad i bruk
efter anläggande, flyttning eller ändring innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. 0,3 prisbasbelopp när det gäller en anläggning for en grundvattentäkt,
2. 1 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en. skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
4. 0,005 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 1 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6. 0,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett tom,
7. 0,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation.
Om endast en del av en anläggning tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan-och bygglagen,
ska det som anges i första stycket om area i stället avse den area. som tas i bruk.

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 beslut har fattats,
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Åtgärden far inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid en
eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift, Avgiften
far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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 byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen far uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.

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

U t d ra g sb e sty rk an d e
f

,\A
,.\A

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Datum,

t f f S NORRTÄLJE
S t j KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §40

1(5)

2016-03-10

Dm-2015-3256

Del av Norrvreta 3:16, skifte 2 - förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom del av fastigheten
Norrvreta 3:16.

Reservation
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (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
ällemansrättshgt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och
djurlivet. Nästan hela Ramsan har av Skogsstyrelsen utpekats som nyekelbiotop, dvs ett
skydds värt skogsområde. På Ramsan fmns lövskogspartier med en rik flora som har flera
förekomster av rödlistade arter däribland giiekusko, lunglav, korskovall och stenfrö.

Fastigheten ligger inom ett område där det råder särskilda hushållningsbestämmelser enligt
4 kap 1, 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 finns i området. Det
rörliga friluftslivets intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploatenngsföretag och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse far komma till stånd endast i form av komplettering till befmtlig
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 p å 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 för det rörliga friluftslivet.

\
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Ett nytt fritidshus skulle genom sin tillskapade bemfridszon ha en starkt negativ effekt på.
det rörliga friluftslivet och även riskera att skada växtligheten på platsen.
Fastigheten ligger på en ö som salenar 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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-11-18 med tillägg 2016-01-25
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 212
Svar på kommunicering 2016-01-21
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked får 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 32).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 3:16 belägen
inomregionalt intresse område för friluftslivet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 3:16 belägen inom område
med skogliga intressen. 1.
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 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.
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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For området gäller särskilda hushåll ningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet ar 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 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.

Kommunicerrng
Sökanden inkom 2016-01-21 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Sökande har tidigare ansökt om förhandsbesked på samma plats. Sökande
anför (genom ombud) att kommun ekolo gen vid det tidigare beviljade förhandsbeskedet
skrev att det inte fanns rödlistade arter på denna fastighet. Bygg- och miljökontoret gör en
annan bedömning av skrivelsen. Ekologen skriver att det finns rödlistade arter på ön men att
de exakta placeringarna inte är säkerställd. Då området är klassat som nyckelbiotop ska
området så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Även om rödlistade arter inte skulle finnas inom sökt tomtplats så görs bedömning att
naturmiljön på platsen trots detta är känslig och att ytterligare fritidshus på ön kan riskera att
skada såväl naturmiljön som riksintressena på platsen. Yttrandet: från sökande förändrar
därmed inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Svante Norström (M) med instämmande av Annette Tagesson (M) yrkar
- bifall till ansökan enligt bifogad skrivelse.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- avslag på ansökan.
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Bertil Norstedt (S) och Gunnar Kjelldahl (C) instämmer i avslagsyrkandet
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Exp till

Utdragsbestyrkancle
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Norrvreta 3:16, skifte 2 (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov och
strandskyddsdispens
Motivering:
Sökt placering är utanför strandskydd. Ansökan kan således inte prövas mot reglerna
om dispens från strandskydd och byggnadernas eventuella påverkan på
strandskyddets syfte är inte relevant. Något stöd i utredningen att den sökta
bebyggelsen skulle motverka strandskyddets syfte saknas.
Sökt placering anses ianspråktagen och inte ailemansrättsligt tillgänglig. Den
aSlemansrättsfiga tillgängligheten är därmed att anses som utsläckt. Tomten är
dessutom hävdad I sin helhet. Hemfridszonen kan inte anses utvidgas annat än I
obetydlig grad genom den ökade storleken på byggnaden och dess användning. Det
måste beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med hänsyn till
dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen. Den befintliga byggnaden
gör att platsen redan uppfattas som ianspråktagen och i nuläget inte ailemansrättsligt
tillgänglig, På det aktuella området inom Norrvreta 3:16 är granskog helt
dominerande. Växtligheten inom området är inte av skyddsvärd karaktär. Utlåtande
som stöder att växtligheten inte är skyddsvärd har lämnats av dåvarande
kommunekolog Magnus Bergström 2010. På Norrvreta 2:25 har uppförts två
byggnader så sent som 2012. Sökt placering kommer att ligga relativt nära dessa
byggnader och helhetsintrycket blir att det är en komplettering tili redan befintlig
bebyggelse, detta är tillåtet enligt MB regler,
Anfört skäl för avslag att brygga Inte skulle kunna erhålla strandskyddsdispens
överensstämmer inte de faktiska förhållandena och blir därför missvisande då brygga
redan finns på fastigheten. Det måste därför anses logiskt att inte söka dispens för
brygga.
Därför skall bygglov beviljas och någon prövning av ansökan skall därför inte ske mot
reglerna om strandskyddsdispens.
Svante Norström (M ) Annette Tagesson (M)
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NÄS 1:8 - bygglov för uppsättande av takkupa
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå bygglov för uppsättning av en takkupa inom fastigheten Näs 1:8.

Motivering
Fastigheten ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövård, Näs.

Sökt byggnad ingår I en bebyggelsemiljö med arbetarbostäder som ligger väl samlad och har
en enhetlig karaktär i skala färgsättning och fasadmateriak Tillsammans representerar de en
successivt framvuxen boendemiljö Irån 1700-talet och framåt med bevarade drag av det
gamla månghus systemet. 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 få uppföra tre takkupor på denna tafchalva/fakfall 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 ner antalet takkupor från tre
till en. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen, med stöd a v f r å n
Tyréns 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 lar en byggnad som är särskilt
värdefull kulturhistoriskt inte förvanskas. Sökt åtgärd bedöms förändra kulturmiljön och
riskerar att skada riksintresset på platsen.
Nu 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.
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Lagrum
3 kap 1 och 6 §§ miljöbalken
8 kap 13 § och 9 kap 31 a § plan- och bygglagen

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, B o k 808, 761 27 Norrtälje. 1
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteslcrivelse 2015-11-06 med tillägg 2016-01-22
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 213
Svar på kommunicering 2016-01-11

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

Bakgrund
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Näs 1:8 belägen inom riksintresse
område för kulturmiljön, området Näs (se kapitel 12).

1 Norrtälje kommun finns flera riksintressen för kulturmiljövård. De områden som lyfts fram
som riksintressanta i landet från kulturmiljösynpunkt, är de som på ett tydligare sätt än
andra, visar upp en lokal karaktär och kvalitet genom att det går att avläsa tidsdjup,
särprägel eller representati vitet för den specifika karaktären eller kvaliteten.
Riksintresset Näs är representativt för den mindre typ av herrgårdar som uppfördes i
Roslagen under 1700-talets slut. I berrgårdsmiljön ingår ett flertal arbetarbostäder samlade
på den så kallade Statarbacken.
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2015-02-02 lämnades en bygglovsansökan in till bygg- och miljönämnden, Ansökan gällde
möjligheten att få uppfora sex stycken faldcupor på Näs 1:8. Tre på var sida om taket. Då
detta bedömdes vara ett stort ingrepp i kulturmiljön begärde bygg- och miljökontoret in ett
Enligt henne skulle kupor på entrésidan av huset riskera att skada riksintresset negativt da
uppförandet av takkupor i det långsträckta tegdtakfallet skulle innebär att den enkelt hållna
utformningen och siluetten får en förändrad karaktär som avviker från övrig bebyggelse
inom Stat arbacken. Hon ansåg att uppförande av takkupor 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,
Sökande har efter 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 ägama till Näs 1:9 där det stora flertalet byggnader finns upp
förda bar förvanskat byggnaderna på ett sådant sätt att riksintresset ät1förstört 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 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.
Förbud mot förvanskning: Enligt 8 kap 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
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Kommimicering
Sökanden inkom 2016-0141 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Sökande lägger stor vikt vid att redovisa det som hänt
med. byggnaderna i närområdet. Yttrandet berör både de åtgärder som skett utan lov och
de åtgärder för vilka ansökan finns inlämnad. Bygg- och miljökontoret gör dock samma
bedömning som tidigare, att det som skett och sker på grannfastighetema (i detta fall i
synnerhet på Näs 1:9) inte kan ligga till grund för hur bedömning görs i detta ärende.
Sökandes yttrande förändrar därmed inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Exn till
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Rådmanby 2:33 - Bygglov för nybyggnad av båthus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå bygglov for nybyggnad av båthus inom fastigheten Rådmanby 2:33.

Motivering
En ansökan har inkommit till bygg- och miljönämnden gällande att få uppföra en
komplementbyggnad i form. av ett båthus på 56 m2 med en byggnadshöjd på 3,3 meter inom
fastigheten Rådmanby 2:33.

Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med. en huvudbyggnad och en.
komplementbyggnad med en maximal byggnadsarea på 120 n r \ Byggnadshöjden på
komplementbyggnaden får inte överstiga 2,5 meter. Fastigheten är redan bebyggd med ett
fritidshus och en komplementbyggnad med en byggnadsarea på sammanlagt 1.20 m 2. Då
byggrätten redan är utnyttjad kommer varje sökt bygglov att strida mot detaljplanen.
Befmtlig komplementbyggnad har en byggnadshöjd på c:a 3,3 meter och strider därmed mot
gällande detaljplan vad det gäller byggnadshöjden.
Inlämnat förslag strider mot detaljplanens öestämmelserbåde vad det gäller antalet
byggnader och maximalt tillåten byggnadsarea. Förslaget strider även mot högst tillåtna
byggnadshöjd. Förslaget innebär att fastigheten bebyggs med två istället for maximalt
tillåtna en komplementbyggnad. Högst tillåtna byggnadsarea överskrids med 56 kvm och
byggnadshöjden Överstigs med 0,8 meter.
Vid en ansökan om lov inom detaljplan sira hänsyn tas till tidigare beviljade åtgärder som
strider mot gällande bestämmelser på fastigheten. Den samlade bedömningen är att nu sökt
nybyggnad av båthus strider mot planbestämmelserna och med syftet med planen.
Nybyggnaden bedöms inte vara en sådan liten åtgärd som avses i 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen
Nu sökt bygglov för nybyggnad av båthus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i
9 kap 31 b § plan- och bygglagen varför ansökan avstyrks.
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Lagrum
9 kap 30 och 31 §§ plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-02-05

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av båthus inom fastigheten Rådmanby 2:33.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger byggnation av en huvudbyggnad och en
komplementbyggnad med en sammanlagd byggnadsarea på 120 m2. Komplementbyggnader
far ha en maximal byggnadshöjd på 2,5 meter.
Strandskyddet är enligt gällande detaljplan upphävt på platsen.

Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus med en byggnadsarea på 68 m2 och en
komplementbyggnad med en byggnadsarea på 52 kvm. Vilket innebär en sammanlagd
byggnadsarea på 120 m2. Komplementbyggnaden har en byggnadshöjd på c:a 3,3 m vilket
är en avvikelse som strider mot detaljplanen,
Fastighetens areal ar 2 560 m2.
Aktuell ansökan gäller ett båthus på 56 m2 med en byggnadshöjd på 3,3 meter. Sökt åtgärd
strider mot gällande detaljplan både vad det gäller antalet byggnader, byggnadsarean och
byggnadshöjden.
Sökande har beretts möjlighet att dra tillbaka sin ansökan, Sökande har valt att få sitt ärende
prövat av bygg- och miljönämnden.

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.
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Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
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Del av Rävsnäs 3:24 - förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, avslå förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 3;24,

Motivering
2010-04-22 beviljades förhandsbesked för uppförande av fem stycken enbostadshus på fastigheten
Rävsnäs 3:24, 2Ö13-G3-13 beviljades förhandsbesked för uppförande av ytterligare fyra stycken
enbostadshus inom fastigheten Rävsnäs 3:24.

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av behyggelsemiljöns utformning
ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket inte kan
prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
Det bedöms finnas ett stort bebyggelsetryck i området och nu sökt förhandsbesked bedöms också i
sig vara en ny sammanhållen bebyggelse. Det råder ett högt bebyggelsetryck i hela nårområdet
med många nya förhandsbesked beviljade. I direkt anslutning till nu sökta tomter finns
förhandsbesked beviljade för uppförande av nio enbostadshus. 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 friytor rinnas. Området omfattas även
av samlat riksintresse för natur- och kulturmiljövård*
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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Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-17 med tillägg 2016-02-16
Arbetsutskottets protokoll 2016 -01-14 § 7
Svar på kommunicering 2016-02-12

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus inom fastigheten
Rävsnäs 3:24.

Bakgrund
2010-04-22 beviljades förhandsbesked for uppforande av fem stycken enbostadshus på fastigheten
Ravsnäs 3:24.

2013-03-13 beviljades förhandsbesked för uppförande av fyra stycken enbostadshus inom
fastigheten Rävsnäs 3:24, Nu söks för ytterligare fyra enbostadshus.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Tomtplatsen är obebyggd
Fastighetens areal är 13,6 ha.
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rävsnäs 3:24 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

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 bebyggel semiljöns
utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang,
och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor
efterfrågan på. området för bebyggande.

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas 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 exploateiingsåtgärder.
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 1 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 miljon.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse.
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Kommu nicering
Sökande inkom 2016-02-12 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag
till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljönämndens ställningstagande.
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Det av Rörvik 6:169 * förhandsbesked för nybyggnad av ett
fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå förhandsbesked for nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Rörvik 6:169.

Protokoll santeckning
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) instämmer i beslut om avslag men vill till
protokollet anteckna att om förslag på alternativ vattenförsörjning presenteras bör ny
prövning av förhandsbesked kunna ske.

Motivering
2011-12-20 beviljades förhandsbesked för uppförande av fem enbostadshus inom
fastigheten Rörvik 6:6. Efter avstyckning fick en av fastigheterna beteckningen
Rörvik 6:169. En ny ansökan om förhandsbesked som gällde uppförande av två fritidshus på
denna fastighet inkom 2013-12-09 till bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljönämnden
avslog 2014-02-06 ansökan med hänvisning till att det råder brist på dricksvatten av
tillräcklig mängd av god kvalitet i området.

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns särskilda bestämmelser
till skydd mot människors hälsa. Där står att man i en bostad ska ha tillgång till vatten i
erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet.
En hydrogeologisk undersökning med så kallad VLFUekmk har i samband med den första
ansökan om förhandsbesked utförts i området. Det framkom då att det finns ett flertal större
sprickzoner med saltlialtigt grundvatten i närområde!. En spricka ligger öster om fastigheten, en
ligger väster och en norr om fastigheten. Vid borrning av nya brunnar finns därför risk att få salt
grundvatten i brunnen. Med ett ökat vattenuttag i området ökar också risken för
saltvattemnträngning i redan befintliga bnmnar. Detta beskrivs tydligt i konsultutredningen.
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I utredningen föreskriver konsulten om flera försiktighetsmått som ska vidtas for att minska
risken för saltvatten i brunnarna. Konsulten skriver att endast måttliga uttag ur brunnarna
bör ske. Det är från myndighetshåll svårt att reglera det enskilda hushållets
vattenförbrukning. Regleringen kan däremot ske genom att begränsa antalet nytillkomna
tomter. Bedömning görs att då det råder risk för att ytterligare byggnation i området kan
påverka redan befintliga brunnar negativt bör inte ytterligare nybyggnation tillåtas i
området.
Bygg- och miljökontoret föreslår därför bygg- och miljönämnden att avstyrka ansökan med
stöd av 2 kap och 8 kap 9 § plan- och bygglagen då sökt förhandsbesked för fritidshus
innebär tillskapande av fastigheter som med hänsyn till belägenhet och övriga
förutsättningar, framför allt med hänvisning till bristen på sött grundvatten på platsen, inte
kan anses vara varaktigt lämpade för sitt ändamål.

Lagrum
2 kap, 8 kap 9 § plan- och bygglagen
3-4 lcap miljöbalken
33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag för beslut
Ansökan
Tjänsteskri velse 2015-12-04 med tillägg 2016-02-22
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-14 § 9
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Rörvik
6:169.

Bakgrund
2011-12-20 beviljades förhandsbesked för uppförande a.v fem enbostadshus inom
fastigheten Rörvik 6:6. Fastigheten styckades och en av fastigheterna fick benämningen
Rörvik 6:169.

2014-02-06 avslog bygg- och miljönämnden en ansökan om uppförande av två fritidshus
inom fastigheten Rörvik 6:169.
2014-09-26 beviljades bygglov för uppförande av ett fritidshus inom fastigheten Rörvik
6:169 och 2015-10-27 beviljades bygglov för ändrad placering av detta fritidshus.
Nu har på nytt en ny ansökan om att få uppfora ytterligare ett fritidshus på denna fastighet
inkommit till bygg- och miljönämnden.
I samband med förhandsbeskedet på Rör vik 6:6 gjordes en vatten- och
avloppsundersökoing. De framkom då att det är brist på dricksvatten i området. Det finns
även problem med salt grundvatten i området.
Fastighetens areal är 3 802 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Rörvik 6:169 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (kapitel 12). Inom detta område får
fritidsbebyggelse endast tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse

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

Enligt 3 kap 1 § miljöbaiken 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 § miljöbaiken skyddas mot exploateringsåtgärder.
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Enligt 3 kap 6 § miljöba!ken 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, til! 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 husMllningsbestämmelser 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.

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

Dagens sammanträde
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M) instämmer i beslut om avslag men vill til!
protokollet anteckna att om förslag på alternativ vattenförsörjning presenteras bör ny
prövning av förhandsbesked kunna ske
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Stora Åkerby 5:2 - förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus inom fastigheten Stora
Åkerby 5:2.

Motivering
Det sökta förhandsbeskedet bedöms strida mot översiktsplanen och mot riksintresset för
kulturmiljön som rinns på platsen. Enligt den kulturmiljöutredning som. är gjord över
Gott röra-Närtuna området kan ny bebyggelse försvåra möjligheterna till fortsatt
jordbruksdrift och förvaltning av viktiga natur- och kulförmiljökvaliteter, På sikt kan även
möjligheterna att tolka och uppleva historiskt framvuxna strukturer och förbindelser
försvåras. Aktuellt område är ett öppet landskap med jordbruksmark. Aktuell fastighet
gränsar till två stycken fastigheter som är bebyggda med bostadshus. På andra sidan vägen
rinns det ytterligare två stycken bostadshus. I övrigt dominerar det öppna landskapet med
j ordbruksins lag.

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-01-13 inom fastigheten Stora
Åkerby 5:2 framkom det att fastigheten gränsar till en hästhage där det vid aktuell
besiktning gick tre stycken hästar invid fastighetsgräns. Avstånd mellan aktuell fastighet
och stall uppgår till cirka 100 meter. Bygg- och miljönämnden antog 2010-09-09 bmn. § 78
riktlinjer för avstyckning/nybyggnation. av bostadshus i anslutning till hästgårdar. 1
riktlinjerna framgår att avståndet inte bör understiga 80-100 meter till stall och inte vara
mindre än 40-50 meter till område där hästar vistas men att den individuella bedömningen
är viktigast.
I aktuellt fall gränsar de tänkta fastigheterna till område där hästar vistas. Det vill säga
avståndet är mindre än de rekommenderade 40-50 metrarna. Aktuellt område är ett öppet
landskap ntan skyddsbarriärer. Mellan stall/hage och aktuell fastighet finns ingen
avskärmande vegetation eller bebyggelse.
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Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2-3 kap plan- och
bygglagen om lämplig placering av byggnader med hänvisning till närheten till djurhållning
och med hänvisning till bland annat landskapsbilden och kulturvärdena på platsen.
En bostadsfastighet ska rymma bostadshus med komplementbyggnader, parkering och plats
för utevistelse och lek. SÖlct förhandsbesked for nybyggnad av två stycken enbostadshus
innebär tillskapande av två stycken fastigheter som med hänsyn till belägenhet, omfång och
övriga förutsättningar inte kan anses vara varaktigt lämpliga för sitt ändamål. Åtgärden
bedöms ej heller uppfylla kraven i 8 kap 9 § plan- och bygglagen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.

Lagrum
2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen
8 kap 9 § plan-och bygglagen
9 kap 31 § plan- och bygglagen
3 kap 1 och 6 § miljöbalken

Underlag till beslut
Situationsplan inkommen 2015-10-06
Fotografier från besiktning 2016-01-13
Karta utskriven 2016-02-02
Tjänsteskri velse 2016-02-02

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked for nybyggnad av två stycken enbostadshus och tillskapande
av två stycken nya fastigheter.

Bakgrund
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus ocli ett garage. Förslaget
innebär att fastigheten skulle styckas av och två stycken nya fastigheter bildas om cirka
1500 kvadratmeter.

Fastighetens areal är 6000 m2.
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Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Stora Åkerby 5:2 belägen inom
riksintresseområde for kulturmiljön (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.

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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Sundskär 1:15 - olaga uppförd brygga, föreläggande enligt 26 kap
9 § miljöbalken
Förslag till beslut
A rb e tsu tsk o tte^ m sl^ ^ v g g - och miljönämnden beslutar att
1. f ö r e l ä g g a H H H H ägare av fastigheten Sundskär .1:15, att snarast, dock senast inom
6 månader från. delgivningen av detta beslut, riva uppford brygga samt
2. om föreläggandet inte följs s k a ^ m
ägare till fastigheten Sundskär 1:15, betala
ett vite om 300 000 kronor.

Motivering
Bygg- och m iljönämnden beslutade 2014-09-17 § 67 att rikta ett föreläggande mot
senaste 6 månader efter delgivning av beslut riva den utan
strandskydds dispens uppförda bryggan på fastigheten Sundskär 1:15.
Beslutet överklagades och länsstyrelsen beslutade i ärende med beteckning
5051-39543-2014 att återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning då de bedömde
att frågan om straiidskyddsdispens i efterhand inte var utredd, och motiverad.

Bakgrunden till ärendet är att det 2012-03-21 inkom en anmälan om att en brygga uppförts
utan strand skydds dispens på fastigheten Sundskär 1:15.1 samband med anmälan inkom
även uppgifter om andra åtgärder som utförts utan lov/dispens, dessa har behandlats och
utretts i ett separat ärende med diarienummer BoM 2012-0530.
Bygg- och miljökontoret utförde 2012-05-11 en besiktning och kunde då konstatera att en
brygga uppförts/anlagts inom fastigheten Sundskär 1:15 utan att en ansökan om
strandskyddsdispens skickats in till bygg- och miljönämnden.
Ägaren av fastigheten Sundskär 1:15 har i skrivelse daterad 2012-09-21 beretts möjlighet att
inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
|som tidigare var ägare av fastigheten Sundskär 1:15 ansökte 2010-06-03 om
strandsky isdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Sundskär 1:15.
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Bygg- och miljönämndens arbetsutskott har i sitt beslut meddelat 201 DÖDI 8 § 18 föreslagit
att bygg- och miljönämnden inte ska meddela dispens for bryggan. Förslag till beslut har
kommunicerats med ^ ^ ^ ^ ^ ^ i å v a r a n d e ägare av fastigheten Sundskär 1:15.
Ärendet bar skriftligen återkallats och avskrivits från vidare hantering.
Frågan om strandskyddsdispens är således redan utredd i ett tidigare ärende som handlagts
av bygg- och miljönämnden t Norrtälje kommun men i och med att ansökan återkallades
avskrevs ärendet och beslut om sakfrågan (dispens eller ej) fattades ej.
Dä aktuell brygga som nu uppforts utan dispens och då sökt bryggas placering stämmer
överens med varandra tar bygg- och miljökontoret stöd i den bedömning som tidigare gjorts
vad gäller brygga och eventuell strandskyddsdispens.
Bygg- och miljökontoret gjorde i ärende LOV 2010-1000 bedömningen att fastigheten
tillsammans med annan obebyggd mark på Sundskär utgör ett sammanhängande område
som ar allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet samt för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset. Vidare gjorde kontoret i det ärendet bedömningen att några av
miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag frän nybyggnadsforbudet inte föreligger
for sökt brygga.
Då länsstyrelsen upphävde bygg- och miljönämndens beslut eftersom frågan om
strandskyddsdispens i efterhand bedömdes kvarstå, kvarstår det för bygg- och
miljönämnden att göra, en bedömning om dispens kan meddelas i efterhand.
Kontoret gör samma bedömning som i ärende 2010-1000 eftersom aktuell åtgärd och då
sökt åtgärd överensstämmer med varandra vad. gäller placering och anför följande;
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga överensstämmer inte med Norrtälje
kommuns översiktsplan. Aktuell åtgärd bedöms påtagligt skada naturvärden och det rörliga
friluftslivet.
Bygg- och miljökontoret bedömer att strandskydd sdispensen för nybyggnad av brygga inte
är förenlig med strandskyddets syften och att något särskilt skäl att meddela en
strandskyddsdispens inte föreligger.
Fastighetsägaren anför att bryggan är nödvändig för att kunna bedriva den verksamhet som.
sökanden önskar på fastigheten, vilket enligt inkommen skrivelse till länsstyrelsen är
fårskötsel. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och detta utgör ett
dispensskäl eftersom anläggningen inte kan placeras utanför området.
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Vidare anför fastighetsägaren att en brygga på aktuell fastighet behövs for att
överhuvudtaget komma till fastigheten då fastighetsägaren salenar möjlighet att lägga till
någon annanstans, varken gemensam brygga eller annan samlokalisering är möjlig.
Enligt inskickad skrivelse så bildades aktuell fastighet 2011 med anledning av att ett relativt
stort så kallat hemman delades upp i enskilda fastigheter och såldes. Innan detta så var
fastigheten en enda stor fastighet med många delägare. Till fastigheten fanns ett antal
bryggor som användes av delägarna. Fastigheten Sundskär 1:15 erhöll ingen brygga vid
avstyckningen och far enligt skrivelse inte använda sig av öns andra bryggor då dessa
numera är privata. I skrivelsen uppges att bryggaiföjebövs för att kunna sköta fastigheten
som klassas som jordbruksfastighet samt att HBHII 1 inte längre kan nyttja bryggor på de
angränsande fastigheterna.
Fastighetsägaren menar att 7 kap 17§ MB är tillämplig då bryggan ska användas for
jordbruket (fårskötsel). För att undantagsregeln ska anses tillämplig så måste verksamheten
ha en karaktär av näringsverksamhet, antingen som hu vudnäring eller som bisyssla, vilket i.
beaktansvärd mån bidrar till näringsidkarens försörjning. Bygg- och miljökontoret har
begärt att få uppgifter om inkomster som den areella näringen ger. W K K K K tl bar inte
redovisat några inkomster,
1 dom P il 808-14 meddelad 2015-06-16 meddelar mark- och miljööverdomstolen att det av
förarbetena till bestämmelsen (7 kap IS c § MB) framgår att stor restriktivitet bör gälla i
områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden, som är särskilt värdefulla för
djur- och växtlivet.
”Det måste klarläggas vilket Intresse den enskilde har av en dispens, vilken omfattning
åtgärden måste ha för att den ska fylla sin funktion, vilka ytterligare effekter som måste
påräknas, t,ex, muddringsaröeten eller förändrade strömningsförhålianden, och om behovet
av anläggningen kan tillgodoses på något annat satt utanför det strandskyddsområde som
avses med upphävandet eller dispensen. Bedömningen av behovet får ske utifrån
förhållandena i det enskilda fallet,
Information från fastighetsägaren visar på att det tidigare har funnits båtplatser och att alla
delägare tidigare har haft möjlighet att lägga till vid de befintliga bryggor som finns på ön.
Att den möjligheten försvann vid fastighetsbildningen är inte ett skäl till att de allmänna
intressena som strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset
av att ha en egen brygga.
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Bygg™ och miljökontoret gör bedömningen att en brygga på platsen skulle medföra att
strandområdet kan uppfattas som privat och inte allemansrättsllgt tillgängligt av
allmänheten. Den ansökta bryggan är genom sin storlek och placering väl synlig och tar i
anspråk en inte obetydlig yta. Den kan därför typiskt sett hindra eller avhålla allmänheten
tfån att använda området för det rörliga friluftslivet,
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att dispens i efterhand inte kan meddelas och att
H H B H ägare av fastigheten Sundskär 1:15, därför ska föreläggas med stöd. av 26 kap 9
§ miljobalken att senast inom 6 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft riva
uppförd brygga på grund av att erforderlig dispens från strandskyddsdispens inte kan
beviljas.
Enligt. 26 kap 14 § miljobalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att H H H H ägare till fastigheten. Sundskär 1:15* ska betala ett vite om
300 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skahgtattforena med föreläggandet då
bryggan är uppförd utan erforderlig dispens samt
trots föregående
brevkonmumicerin.g ännu inte har vidtagit rättelse.
De delarna av anmälan som handlar om olaga ändrad användning samt olaga uppfort
trädäck på fastigheten Sundskär 1:31 har behandlas i ett separat ärende. Ärendet har
avskrivits från nämndens vidare handläggning. Ärendet har inte överklagats.

Lagrum
26 kap 9 § miljobalken (MB 1998:808).
3-4 kap samt 7 kap 13-15, 18 b och 18 e §§ MB.

Underiag til! beslut
Fotografi från anmälan inkommen 2012-03-21
Arbetsutskottets protokoll 201 D O M S § 18
Skrivelse från fastighetsägaren inkommen 2015-11-05
Länsstyrelsens beslut 2015-11-02 beteckning 5051- 39543- 2014
Karta över fastigheten utskriven 2015-12-07
Tjänsteskrlyelse 2015 11-09 med tillagg 2016-02-16
Arbetsutskottets protokoll 2016-0D14 § 12
Svar på kommunicering 2016-02-16
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Ärendet
Ärendet avser olaga uppförd brygga utan erforderlig strandskyddsdispens. Ärendet är
återförvisat från länsstyrelsen som upphävde bygg- och miljökontorets beslut om
föreläggande.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 11,9656 ha. Det aktuella skiftet har en areal på 4,3 ha.
Den aktuella platsen ar ianspråktagen. och bebyggd med en brygga.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskär 1:15 belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskär 1:15 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kap 3.4.3, kartbilaga 3 J ) .
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskär 1:15 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kap 15,3, kartbilaga 15.1).
Nu utförd åtgärd avser en brygga.
ägare av fastigheten Sundskär 1:15 har i skrivelse daterad 2013-11-07 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd, åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder.
har via ombud inkommit med en skrivelse. I skrivelsen anför fastighetsägaren att
Kövs för att kunna sköta fastigheten som klassas som jordbruksfastighet samt att
inte länge kan nyttja bryggor på de angränsande fastigheterna.
Bygg- och miljökontoret har begärt att få uppgifter om inkomster som den areella näringen
g o r.B B H B B B h ar inte redovisat några inkomster.
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ägare av fastigheten Sundskär 1:15, föreläggs med stöd. av 26 kap 9 §
miljöbalken att senast inom 6 månader frän det att beslutet liar vunnit laga kraft riva uppförd
brygga med tillhörande stenkista pga. erforderlig dispens från strandskyddsdispens kan inte
beviljas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om a t l H H ägare till fastigheten Sundskär 1:15, ska betala ett vite om
300 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligföitMjorena med föreläggandet då
bryggan är uppförd utan erforderlig dispens samt att
trots föregående
brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.
Ärendet ar återförvisat av länsstyrelsen för ny handläggning då de gjorde bedömningen att
nämnden inte liar prövat frågan om strandskyddsdispens i efterhand och erinrar om
motiveringskravet i 20 § förvaltningslagen (1986:223) som innefattar att ett beslut måste
göra det begripligt för partema vilka faktiska omständigheten som är avgörande, vilka
rättsregler som är tillämpliga och hur myndigheten har resonerat på. de punkter där
meningarna går isär (se Hellners/Malmqvist, förvaltningslagen, 3 uppl., s.231 och 237)

Tillämplig lagstiftning
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgarder.

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.
För området gäller särskilda hushål Iningsbestamm el ser 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 exploaterings företag och andra
ingrepp i miljön.
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga fömtsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
L nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet 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.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skal är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får Bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra,
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
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Enligt 26 kap 26 § miljöbalken far bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.

Bygg- och miljökontorets bedömning
I dom Pl 1808-14 meddelad 2015-06-16 meddelar mark- och. miljööverdomstolen att det av
förarbetena till bestämmelsen (7 kap 18 c § MB) framgår att stor restriktivitet bör gälla i
områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för
djur- och växtlivet.

Fastigheten tillsammans med annan obebyggd mark på Sundskär utgör ett sammanhängande
område som ar allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för
växt och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exp 1oateringsintr ess et.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att en brygga på platsen skulle medföra att
strandområdet kan uppfattas som privat och inte allemansrättsligt tillgängligt av
allmänheten. Den aktuella åtgärden bedöms ha en avhållande effekt på det rörliga
friluftslivet Det är ej heller fråga om en gemensam brygga.
Den ansökta bryggan är genom sin storlek och placering väl synlig och tar i anspråk en inte
obetydlig yta, Den kan därför typiskt sett hindra eller avhålla allmänheten från att använda
området för det rörliga friluftslivet.
1 likhet med mark- och miljööverdomstolens dom M ÖD2011;29 kan bygg- och
miljökontoret konstatera att det finns ett behov av båttransporter till fastigheten då den är
belägen på en ö. Dock så finner, i likhet med ovan nämnd dom, bygg- och miljökontoret
även med beaktande av sökandens enskilda intressen att det inte föreligger särskilda skäl att
bevilja dispens från strandskyddet.
Fastighetsägaren menar att 7 kap 17§ MB ar tillämplig då bryggan ska användas för
jordbruket (fårskötsel). För att undantagsregeln ska anses tillämplig så måste verksamheten
ha en karaktär av näringsverksamhet, antingen som huvudnäring eller som bisyssla, vilket i
beaktansvärd mån bidrar till näringsidkarens försörjning. Bygg- och miljökontoret har
begärt att få uppgifter om inkomster som den areella näringen ger. B H H V iar inte
redovisat några inkomster.
Det kvarstår då för bygg- och miljökontoret, då frågan om dispens i efterhand är utredd, att
föreslå att ett föreläggande om rivning riktas mot fastighetsägaren.
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Övriga upplysningar
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken. Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen.

Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet
förlorat sio betydelse ska bygg- och miljönämnden så snart den fått vetskap om förhållandet
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen .
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt ska kronofogdemyndigheten efter ansökan av
nämnden verkställa dess beslut enligt 26 kap 17 § miljöbalken.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.

Kommunicering
Sökanden inkom 2016-02-16 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men
finner inte att detta förändrar arbetsutskottets ställningstagande. Arbetsutskottet
vidhåller tidigare förslag till beslut att påföra byggsanktionsavgift.
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Trattkantarellen 3 - förhandsbesked för nybyggnad av ett LSSboende
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå förhandsbesked for nybyggnad av LSS-boende inom fastigheten Trattkantarellen 3.

Motivering
Nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av LSS-boende inom fastigheten Trattkantarellen 3
avviker från gällande detaljplan med avseende på byggnads arean.

Enligt gällande detaljplan får fastigheten maximalt bebyggas med 200 kvm. N u söker man
för en byggnation som uppgår til! 250 kvm. Byggnadsarean överstiger därmed högst tillåtna
byggnadsarea med 50 kvadratmeter eller 25 % av högst tillåtna hyggnadsarea.
Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 3! b § 1 plan- och
kygg^gen.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Öm ni anser att beslutet ar fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden. Box SOS, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
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Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-22 med tillägg 2016-02-22
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av LSS-bocnde inom fastigheten
Trattkantarellen 3.
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 2015-12-14 revidera sin ansökan Sökande har valt att
få sin ansökan prövad i befintligt skick.

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.

Kommunicering
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Arbetsutskottet vidhåller sitt ställningstagande.
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ÄLMSTA 12:4 » uttagande av byggsanktlonsavgift avseende olaga
uppförd tillbyggnad av restaurang utan startbesked
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.
ägare till fastigheten Älmsta 12:4, en
byggsanktionsavgift om 44 300 kronor för påbörjandet av byggnation innan bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked.

2. Byggsanktionsavgiften om 44 300 kronor ska betalas in inom tvåm ånader från det att
beslutet bar vunnit laga kraft.

Motivering
Bygg- och miljökontoret fick efter kontakt med räddningstjänsten 201542-10 information om
att en tillbyggnad utförts utan lov på fastigheten Älmsfa 12:4. Vid besiktning utförd 2015-12-09
fanns redan den tillbyggnad som var under granskning i ärende 2015-3474. Något startbesked i
ärende 2015-3474 hade inte utfärdats. Startbesked för aktuell åtgärd gavs 2015-12-29.

Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en bygg sanktions avgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Då utförd tillbyggnads bruttoarea understiger 15 kvadratmeter tillkommer det ingen
sanktion sarea.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är sanktionsavgiften för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked för ett flerb ostadshus, en kontorsbyggnad, en handeisbyggnad eller en
byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktions are a.
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År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsankt ionsavgift om
1 prisbasbelopp då byggnaden är så liten att det inte tillkommer någon byggsanktionsarea.
Detta innebär att byggsanbtionsavgiften för att påbörja aktuell tillbyggnad utan startbesked
uppgår till 44 300 kronor.
Den aktuella tillbyggnaden har inte tagits i bruk utan slutbesked då byggnation fortfarande
pågår.
Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 7 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Planritning från ärende 2015-0790
Planritning från ärende samt beräkning av sanktionsarea 2015-3474
Fotografier från besiktning 2015-12-09
Karta utskriven 2016-01-21
Tjänsteskri velse 2016-01-21

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-12-10 fått kännedom om
att åtgärder kan ha vidtagits utan startbesked inom fastigheten Älmsta 12:4.

Fotografier tagna vid ett besök inom fastigheten 2015-12-09 redovisar den planlösning som
granskades i det pågående ärendet 2015-3474, startbesked utfärdades 2015-12-29.
Bakgrund
Fastigheten Älmsta 12:4 är ianspråktagen och bebyggd med en restaurang varav tillbyggnad
på restaurang avser den nu anmälda åtgärden.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger område för bensinstation.

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 stöd av 16 kap. 12 §.
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Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap, planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller får 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 anmälnlngspliktig 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 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
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1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften får att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
L för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en arman liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flefbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har del getts den avgifts skyl dige, 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.

Åtgärder enligt plan- och bygglagen far inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har
lämnat ett startbesked. Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet far inte tas i. brak innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften far uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter
inte vidtar rättelse ska en ny avgift för 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 byggforordningen.
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Fasterna-Mjölsta 3:7 - mlljösanktionsavgift avseende anläggande
av enskild avloppsanläggning utan tillstånd
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förestår 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 mijjösankttonsavgitter 3 kap 1 § 1 punkten att

1„} skall betala miljösanktionsavgift på 5ÖÖÖ
kronor.

Betalning
Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmamng 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.

Motiven ng
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Fasterna-mjölsta 3:7 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 tillstånd för
inrättande av anläggande av enskild avloppsanläggning. Bygg- och miljönämnden gör
bedömningen att
iar inrättat avi opp sanordningen utan att sölar tillstånd.
Därmed ska en miIjösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.

Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgitt.
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Underlag till beslut
Inkommen entreprenörsrapport 2016-01-21
Kommunicering entreprenör 2016-02-02
Besiktning av befintlig avloppsanläggning 2016-02-04
Tjänsteskrivelse 2016-02-02

Bakgrund
2016-01-21 inkom en entreprenörsrapport för fastighet Fastema-Mjölsta 3:7, Anläggningen
saknar tillstånd enligt bygg- och miljökontorets arkiv. Besiktning utfördes 2016-02-04 där
det kunde konstateras att avloppsanläggningen består av typgodkänd slamavskiljare med
efterföljande reningssteg bestående av Baga Biomoduler med tillhörande luftningsrör.

Kommunicering med entreprenör skedde innan besiktning där det konstaterades att det
saknades tillstånd för anlagd avloppsanläggning.

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

Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särskild
avgift, miljösanktionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningsplikti g enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt 2 § i Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors halsa och
miljön anges att det kravs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta
avloppsanordningar för BDT-avlopp med undantag för fastigheter belägna öster om
longituden 19° 15' samt inom Kallskärs skärgård.
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Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oalctsarahei Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.
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Salnö 4:23 - miljösanktionsavgift avseende anläggande av
avloppsanläggning utan tillstånd
Förslag till 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 § 1 punktenatt

skall betala miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Betalning
Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalnmgsuppmaning 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
lagakrafrvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Salnö 4:23 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 man utan tillstånd
inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

För att installera en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig infiltrationsbädd krävs
tillstånd från bygg- och miljönämnden, År 2014 gjordes avlopp san ordningen om på
fastigheten Salnö 4:23. Ansökan om tillstånd för ändring av fastighetens avloppsanordning
har inte inkommit till bygg- och miljökontoret.
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att
inrättat
avloppsanordning utan att ha ansökt om tillstånd för dess anläggande. Därmed ska en
miljösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.
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Det har vid handläggningen av detta ärende inte framJcommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.

Underlag till beslut
Inspektion av avloppsanläggning 201542-15
Fastighetsägarens information om avloppsanläggningen 2016-01-11
Fastighetsägarens information via e-post 2016-01-13
Fastighetsägarens information via e-post 2016-01-14
Tjänste skrivelse 2016-0241

Bakgrund
Fastighetsägare
av sig till bygg- och miljökontoret under november
2015 för att fråga om det fanns tillstånd för avloppet på fastighet Salnö 4:23. Det visade sig
inte fmnas något avi oppstill stånd enligt bygg- och. miljönämndens arkiv och ett
tillsynsärende avseende avloppet startades med diarienummer 2015-3270.

Vid inspektion av avloppsanläggningen på ovanstående fastighet kunde bygg- och
miljökontoret konstatera att det fanns en trekammafbrunn som användes men inga
luftnmgsrör tillhörande eventuell efterföljande mflltrationsbädd kunde hittas. Enligt
uppgift från fastighetsägaren är vattentoalett samt bad-, disk och tvättvatten kopplade
till frekarara arbrunnen ocb efter slamavskiljning leds vattnet vidare till stenkista.
År 2014 gjordes stenkistan om på fastighet Salnö 4:23 då man fått problem med stopp
på grund av trädrötter som växte in i rören. För att installera en ny avloppsanläggning
eller ändra en befintlig infiltrationsbädd krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.
Ansökan om tillstånd för ändring av fastighetens avloppsanläggning har inte inkommit
till bygg- och miljönämnden.

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

Enligt Miljöbalken 30 kap 1 § 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att en särsldld
avgift, miljösaoktionsavgiff, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
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Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas m.ot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.

/
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Görla 8:1, Tälje 4:45 - nya vägnamn och kvartersnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. följande nya gatunamn 1Norrtälje antas, Alestavägen
2. följande nya kvartersnamn i Norrtälje antas, Brandmannen och Aviatören

Motivering
Alestavägen föreslås med anledning av att den medeltida byn Athalstadmii låg i området vilken i
jordeböckema från 1500 - talet även kallades Alesta.

Kvartersnamnet Brandmannen har anknytning till andra kvartersnamn i närheten på yrkestema, till
exempel Motormannen vid motellet.
Kvartersnamnet Aviatören föreslås med anledning av att kvarteret ligger i närheten av gamla
flygfältet som namngetts på yrkestitlar såsom Fiygspanaren, Fältmätaren, Motonnannen med flera.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2016-02-17
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Östhamra 1:15 -nya kvartersnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. följande nya kvartersnamn i Östhamra antas
Kryddhyllan, Pepparkvamen, Saltkvamen, Anisen, Basilikan, Chilin,
Dillen, Dragonen, Flädern, Humlen, Ingefäran, Johannes örten,
Kardemumman, Kanelen, Koriandero, Lagerbladet, Malörten,
Mej ramen. Myntan, Oreganon, Persiljan,

Motivering
I området Östhamra-Björnö har det tidigare legat en handelsträdgård och därför föreslås, med
anknytning till detta, temat krydd- och ortnamn for de nya områdets kvartersnamn.

Det på kartan ljusgråmarkerade området är i stort sett redan färdi gavstyekat och därför föreslås inga
kvartersnamn där. Dessa heter nu Östhamra l:im och Björnö 6:nn.
Lantmäteriet har inte haft något att invända mot föreslagna kvartersnamn.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2016-02-01
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Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och
bygglagen samt mät- och karttaxa - revidering
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun att hemställa om att
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Med stöd 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) revidera tidsåtgången i plan- och
bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för Norrtälje kommun for punkterna 1.13 1.18, 1 .1 9 -1 .2 4 ,5 .1 -5 .6 , 8.5, 8.8, 8.10 och 8.12 enligt Bilaga 1 revPBL-taxa20150811 slutversion justerad 20160218
2. Revideringen ska galla omgående från det att Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.

Underlag för beslut
Bilaga 1 rev PBL-taxa-20150811 slutversion justerad 20160218
Tjänsteskrivelse 2016-02-29

Ärendet
Förslag till revidering av gällande Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för
Norrtälje kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 2015-11-02, § 198.

Bakgrund
Vid tillämpning av den nya taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen m.m. har byggoch miljökontoret uppmärksammat att den uppskattade medeltidsåtgången för några av de
minst tidskrävande åtgärderna har skattats för högt, varför nu gällande taxa föreslås
revideras.
När förslag till ny taxa arbetades fram under år 2014 tidsuppskattades samtliga åtgärder som
bygg- och miljökontoret beslutar om enligt plan- och bygglagen. Den tidsuppskattningen är
nu år 2016 för vissa ärendetyper inaktuell på grund av det effektiviseringsarbete som byggoch miljökontoret har genomfört.
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Bygg- och miljökontorets bedömning
De justeringar som föreslås i taxan utifrån resonemanget ovan är de punkter som redovisas i
tabellerna. Övriga tabeller i nu gällande taxan förblir orörda.
I tabellerna nedan redovisas även kostnad i gällande taxa för att kunna få en jämförelse.

Nybyggnad av kompicmentbyggnad
Genomsnittlig tidsåtgång för nybyggnad av komplementbyggnad (punkten 1.13-1.18)
förslås enligt nedan:
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I nedan tabell redovisas summeringen av nu gällande taxa.
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Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och komplementbvqqnader
Genomsnittlig tidsåtgång för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader (punkten 1.19-1.24) förslås enligt nedan:

T id s å tg å n g

A v g jft
2016

P la n e n lfg t

12

14 4 0 0

L ite n
a v v ik e ls e

T 4 r5

1 7 4 DD

U ta n fö r
p la n la g t

12

14 4 00

P kt
1 ,1 9

T tflb y g g n a d m e d
t e k n is k t s a m rå d

1 .2 0
1.21

o m rå d e
1 .2 2

T illb y g g n a d u ta n

P la n e n lig t

5

fi 0 00

1 .2 3

te k n is k s s a m rå d

L ite n
a v v ik e ls e

7 ,5

9 000

U ta n fö r

5

6 000

T id s å tg å n g

A v g ift

1 .2 4

p la n la g t
o m rå d e

1 nedan tabell redovisas summeringen av nu gällande taxa..
P kt

2018
T illb y g g n a d m e d
te k n is k t s a m rå d

1 .1 9
1 .2 0

P la n e n M

1 3 .5

16 2 00

U te n

16

19 2 00

1 5 r5

1S600

a v v ik e ls e
U ta n fö r
p la n la g !:

1.21

o m rå d e
1 .2 2

T illb y g g n a d u ta n

P la n e n lig t

6

7 200

1 ,2 3

t e k n is k t s a m rå d

L ite n
a v v ik e ls e

a rs

1Q 2 Ö D

U ta n fö r

B

9 600

1 .2 4

p la n la g t
o m rå d e

Utdragsbe styrkande

Av\

n \U
v y

SAMMANTRÄDE S P R O T O K O LL
Datum

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §

4(6)

2015-03-10

Dnr 2015-2407

Murar, plank och transformatorstationer
Genomsnittlig tidsåtgång for murar, plank och transformatorstationer (punkten 5.1-5,6)
förslås enligt nedan:
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AnmälanspMktiqa ärenden
Genomsnittlig tidsåtgång för anmälanspliktiga ärenden (punkten 8.5, 8,8, 8.10 samt 8.12)
förslås enligt nedan:
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Plan- och bygglagen
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen handlägga ärenden om hland annat lov,
anmälan, förhandsbesked och detaljplaner. Handläggningen kräver resurser trän
kommunens sida.
Kommunen får enligt 12 kap 8 § PRL ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbeslced, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tilisynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41~41b §§ PBL, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
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För att kommunen ska. kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i
kommunfullmäktige enligt 12 kap 10 § PBL. Taxan har en viktig funktion for att kommunen
ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Enligt 12 kap 10 § PBL får en
avgift enligt 12 kap 8 eller 9 §§ PBL inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Kommunen kan välja att inte ta ut en avgift, eller att ta ut en avgift som inte täcker
kostnaderna för handläggningen. Handläggningen måste då istället finansieras med
skattemedel.

Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap, 3b § kommunallagen
(1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektom som regleras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet
som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för
en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 $.79-80). Detta innebär att kommunerna
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.
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Årsredovisning för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2015
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att
1. godkänna samt till Kommunfullmäktige lämna årsredovisning, daterad 2015-12-31, för
bygg- och miljönämndens verksamhet 2015.

Underlag för beslut
Årsredovisning för bygg- och miljönämndens verksamhet 2015, daterad 2015-12-31.
Tjänsteskrivelse 2016-02-11

Sammanfattning av undertaget
Måluppfyllelsen under 2015 bedöms som god, viktiga områden under året har bland annat,
varit effektivisering genom digitali sering, mobilt arbetssätt, direkt feedback från våra kunder
och självklart leverans av beslut.

Kundnöjdheten mäts omedelbart i anslutning till beslut i ett ärende om tillstånd (direkt
feedback) och presenteras på skärmar på bygg- och miljökontoret. Kundnöjdheten är 85 %
och svarsfrekvensen ligger på hela 25 %. Kunden har också möjlighet att lämna sina
synpunkter i text. Åtgärder som vidtagits under 2015 på grund av inlämnade synpunkter är
till exempel meddelande till kund via mail/sms om att ärendet är registrerat, vem som
handlägger samt kontaktuppgifter till handläggaren.
Den sammanvägda bedömningen är att nämnden uppnått god ekonomisk hushållning. För
2015 redovisar bygg- och miljönämnden ett positivt resultat jämfört med budget på 8 312
tkr. Intäkterna var högre bland annat på grund av ett ökat antal avslutade ärenden.. Lägre
kostnader än budgeterat har uppstått bland annat på grund av en hög personalomsättning
(11 %) inom ett svårrekryterat område.
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Allmän information
Bygglovhandläggare Karolina Nordstrand informerar om
1.

Inventering av fristående förskolor

Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1,

Platsbesök på Norrvreta 2:24

2,

Förhandsbesked på Gräddö
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