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Hasselbacken 1 : 1 - strandskyddsdispens för staket och
föreläggande enligt 26 kap 11 § miljöbalken avseende olaga
uppfört staket
FörsFag tiU besJut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att

l . avslå ansökan om strandskyddsdispens för staket på fastigheten Hasselbacken 1:1 med
stöd av 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken.
förelägga
ägare
Hasselbacken 1:1, att snarast, dock senast inom tre månader från delgivningen av detta
beslut, riva och bortforsla staket markerat på bilaga 1, samt
3.

om föreläggandet inte följs ska
till fastigheten Hasselbacken 1:

ägare

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

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-11-03 konstaterades att ett staket
har uppförts hela vägen ner till vattenlinjen på fastigheten Hasselbacken 1:1. Vidare
konstaterades att befintlig brygga hade byggts till och att förändringar i vattenlinjen hade
skett. Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2016-02-15 och dispens för tillbyggnad av
brygga beviljades 2016-02-29.

Ägaren av fastigheten Hassclbacken 1:1 har i skrivelse daterad 2015-10-01 beretts möjlighet
att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella
påföljder.

Utdtagsb estyrkande
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Vid bedömningen av huruvida en anläggning han anses ha en avhållande verkan på
allmänhetens tillträde bor vikt fastas vid hur allmänheten normalt reagerar på en anläggning,
oavsett om denna faktiskt utökar en tomt eller inte ( se Bengtsson m.fL Miljöbal ken, En
kommentar* del I, supplement 12 s 7:44).
Staketet har cn avhållande effekt och omfattas alltså av förbudet i 7 kap. 15 § 2 miljöbafkem
Enligt fastighetsägaren har staketet alltid funnits pä platsen. Fotografier från 1992 redovisar
dock inte ett staket som går hela vägen ner till strandlinjen.
Allmänhetens intresse av att fritt kunna färdas inom det aktuella området väger tyngre än det
enskilda intresset att ha kvar staketet. Bygg- och miljökontoret bedömer att några av
miljöbalkcns särskilda skäl for att medge dispens inte föreligger för sökt åtgärd.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga. 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 längst kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan bebyggd mark ett sammanhängande område
som är al teman srätts ligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för djuroch växtliv. Det allmänna bevarandeintresset för anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Enligt 26 kap 11 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden förelägga den som håller
stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att
ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten ska kunna komma
till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten.
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, far
föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel ska til lämpas på
motsvarande satt nar det gäller diken.
|, ägare av fastigheten Hasselbacken 1:1,
föreläggs med stöd av 26 kap 11 § miljöbalken att senast inom 3 månader från delgivningen
av detta beslut riva och bortforsla staketet som är markerat på bilaga t .
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten
Hasselbacken 1:1, ska betala ett vite om 10 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående
brevkommimiccring ännu inte har vidtagit rättelse.

UUlragsbcs tyrkande
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Lagrum
7 kap 13-15,25-26 §§ miljöbalken (SFS 1998:808).

Underlag till beslut
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2015-11-02
Fotografi på aktuellt staket, taget vid besiktning 2015-11-03
Fotografi från anmälare inskickat 2015-11-17
Tjänsteskrivelse 2016-03-01

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-09-01 fått kännedom
om att en åtgärd som kräver strandskyddsdispens kan ha vidtagits utan erforderlig dispens
inom fastigheten Hasselbackcn 1:1,

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Hasselbacken 1:1 tillsammans
med länsstyrelsen 2015-11-03 konstaterat att staket har förlängts ned till vattenlinjen,
bryggan har byggts till och åtgärder i vattnet har utförts.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är bebyggd med bostadshus och uthus. Befintlig bebyggelse ligger drygt 200
meter från aktuellt staket.
Fastighetens areal är 8 420 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten ITasselbacken 1:1 belägen inom
riksintresscområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12),

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

Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fatt tärdas 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- eller växtarter.

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 11 § miljöbalken far bygg- och miljönämnden förelägga den som håller
stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att
ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten ska kunna komma
till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten.
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får
föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel ska tillämpas på
motsvarande sätt när det gäller diken.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Enligt 26 kap 26 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut ska
gälla omedelbart även om det överklagas.

Utdra gsbe styrkand c
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Övriga upplysningar
Bygg- och miljönämnden tär sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets in skrivnings del 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
sin 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.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (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.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utclragsbestyrkande

M o tiv e rin g Hasselbacken 1:1
Bifall till ansökan om strandskyddsdispens m ed v illk o re t a tt sökande ser till a tt passage kan ske
genom a tt g rind a r e lle r s tä tto r anordnas. Till y tte rm e ra visso har la n tm ä te rie t vid syn på platsen en
annan syn på vad som är a lle m a n sra ttslig t tillg ä n g lig t. Vi d e la r la n tm ä te rie ts u p p fa ttn in g på den
p unkten. Någon klarläggande av vilka värden fö r d ju r- och v ä x tliv som går fö rlo ra d e redovisas inte. I
d o m a r frå n M ÖD har sådana ospecificerade skrivn ing ar om d ju r- och v ä x tliv ansetts inte ha något
värde vid en bedöm ning.

Ingmar Wallén (M)

Rofand Brodin (M)
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HÅKNÄS S:1 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad
av bastu och installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och bygglov enligt 9
kap 31 § plan- och bygglagen för nybyggnad av bastu samt installation av eldstad.

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

Motivering
Den aktuella fastigheten är en samfällighet som tillhör tre stycken fastigheter (Håknäs 1:12,
Håknäs 1:46 och Håknäs 1;47), Fastighetsägarna till fastigheten Håknäs 1:46 står som
sökanden i den aktuella ansökan och skulle enligt uppgifter vara de som har tillträde till
bastun. De andra fastigheterna kan fa tillträde, om de önskar, men bastun ska vara låst för
allmänheten.

Fastigheterna Håknäs 1:12, Håknäs 1:46 och Håknäs 1:47 ligger ovanför den väg som går
genom Håknäs och samfälligheten ligger på andra sidan denna väg. På fastigheten finns det
idag en brygga, men i Övrigt är fastigheten obebyggd.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen i likhet med mark- och miljö överd om stol ens
dom Ml 1232-13 meddelad 2014-05-22 att med beaktande av avståndet till bostadshusen,
samt att det strandskyddade området inte uppfattas som privati ser at, att den plats där
byggnaden ska uppföras inte omfattas av bostadshusens hemfridszon. Inte heller medför den
brygga som finns inom det strandskyddade området att området är ianspråktaget,
Tillkomsten av byggnation på sökt plats skul le således få en privatiserande inverkan på
platsen, vilket skulle ha en avhållande effekt på ett område som idag är tillgängligt för
allmänheten.

Utdrag sbest yrkande
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En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt fardas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms därmed inte
föreligga för sökt åtgärd. Nu sökt nybyggnad av uthus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Nontälje. 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
Situationsplan inkommen 2015-10-12
Fasadritningar (3 stycken) inkom 2015-10-12
Yttrande från sökanden inkom 2015-11-20
Fotografier från besiktning 2015-12-18
Karta utskriven 2016-01-14
Tjänsteskrivelse 2016-01-14 med tillägg 2016-03-07
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-04 § 28
Yttrande från sökande inkom 2016-03-07

Ut dragsbest yrkande
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Ärendet
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu samt installation
av eldstad.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan. Fastighetens areal är 2753 m 2.

Fastigheten är obebyggd men har en brygga tillhörande tre stycken fastigheter.
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 Håknäs S: 1 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 for djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt fördas 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 för man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,

Utdragsb e styrkande
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2. genom en vag, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs for en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
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*
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*

Kommunicering
Sökanden inkom 2016-03-07 med ett yttrande Över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. I yttrandet anför sökanden att kontoret felaktigt
uppgivit vilka som kommer ha tillträde till bastun och använda densamma* 2015-10-23
inkom sökanden med svar på kontorets fråga ”hur bastun är tänkt att användas”. Svaret
var då att "Bastun kommer att vara för privat bruk* På strandsvistet finns vi och två
delägare till* De två får givetvis använda bastun om de vill inga övriga*”

Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av sökandens yttrande* Yttrandet förändrar inte arbetsutskottets
ställni ngstagande *
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Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (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
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Exp till:

Utdrag sbestyrkande

Båknäs $:1
M o tiv e rin g :
Sökt placering m åste anses ligga ino m b e fin tlig hem fridszon. Ett u p p fö ra n d e av sökt byggnad kan inte
anses m ed föra någon y tte rlig a re fa ktisk avhållande e ffe k t på a llm änhetens tillträ d e till
stra n d o m rå d e t, Betr- H em fridszonens o m fa ttn in g , se. Speciell fa s tig h e ts rä tt- M iljö b a lk e n av
professorn i Rättsvetenskap Bertil Bengtsson u n d er rub rike n G ångtrafik- Sökt placering u pp fa tta s
också som ianspråktaget och därm ed är den allem ansrättsllga tillg ä n g lig h e te n utsläckt och kan d ä rfö r
inte anses strida m o t strandskyddets syfte- Strandskyddsdispens och bygglov kan d ä rfö r beviljas.
Ingm ar W a llén (M ) och Roland Brodin (M )
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Oxhalsö 2:827 - föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd
byggnad (cirkusvagn) på gemensam tomtgräns
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
t. f ö r e l ä g g a ä g a r e till fastigheten Oxhalsö 2:827, att
snarast, dock senast inom tre månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse
genom att riva uppförd byggnad redovisad på bilaga 1 som saknar bygglov och
startbesked, samt
___________________________
2. om föreläggandet inte följs ska
ägare till fastigheten
Oxhalsö 2:827, betala ett vite om 25 000 kronor.

Motivering
Bygg- och miljönämnden mottog 2015-09-18 en anmälan om att en byggnad uppförts på
fastigheten Oxhalsö 2:827.

av fastigheten Oxhalsö 2:827, har i skrivelse daterad 2015-09-22 beretts
möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
eventuella påföljder. 1 skrivelse inkommen 2015-11-01 anför fastighetsägaren att den så
kallade cirkusvagnen står på fastigheten och används som vedförråd till dess byggnation av
permanent vedförråd som beviljats bygglov, är färdigställd.
Utförd åtgärd bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen
även om byggnaden står på hjul i och med att byggnaden är placerad permanent på
fastigheten. Enligt anmälare har byggnaden varit placerad på aktuell fastighet i cirka sex år.
Uppförd komplementbyggnad ar placerad i tomtgräns. Lokaliseringen bedöms som
olämplig och uppfyller inte leraven i 1 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av
byggnader med hänvisning till bland annat stads- eller landskapsbilden/natur- och
kulturvärdena på platsen. Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § planoch bygglagen saknas således, det kvarstår då att rikta ett föreläggande mot
fastighetsägaren.
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Enligt i 1 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggs ankt.i onsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen.
Ändringar av PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 (SFS 2013:308) innebär bl.a. att de
tidigare bestämmelserna i PBF om att byggsanktionsavgift kunde tas ut for överträdelser
bestående i att ha vidtagit vissa åtgärder utan att ha sökt lov (9 kap. 6-18 §§ PBF i dess
lydelse före den 1 juli 2013) har utgått och ersatts av bestämmelser som innebär att
byggs anktionsavgift nu ska tas ut när någon påbötjat en åtgärd som kräver lov m.m. innan
byggnadsnämnden har gett startbesked (9 kap. 6-17 §§ PBF i nu aktuell lydelse).
Någon bestämmelse som motsvarar de äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift for att
ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt lov finns inte. Av övergångsbestämmelserna till de
senaste ändringarna t PBF framgår att for överträdelser som ägt rum Före den 1 juli 2013 ska
äldre föreskrifter tillämpas. De nya föreskrifterna ska doek tillämpas om de leder till en
lindrigare påföljd.
Mark- och miljöövcrdomstolen har i ett avgörande den 30 augusti 2013 (mål nr P 10174-12)
bedömt att en tillämpning av PBL innebär att en byggnadsaygift enligt ÄPBL inte kan tas ut
eftersom det efter den. 1juli 2013 inte finns någon bestämmelse som motsvarar de äldre
bestämmelserna om byggsanktionsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt lov
eller en byggnadsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan lov.
Rivning av aktuell byggnad b e d ö m ^ u te ö r ^ ä tte ls ^ ^ e ^ lo v f ie t utförda då byggnaden
inte kan beviljas lov i e f t e r h a n d . ä g a r e av fastigheten
Oxhalsö 2:827, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom tre
månader från att detta beslut vunnit laga kraft, vilket bedöms vara skälig tid för att riva
byggnaden.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om
ägare till fastigheten Oxhalsö 2:827, ska betala ett vite om
25 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
trots föregående brevkommunicering i slutet av 2015 ännu inte har vidtagit
rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 {j plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 2 § plan- och byggforordningen (SFS 2011:338).
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Underlag till beslut
Fotografi från anmälare inkom 2015-09-22
Karta utskriven 2016-03-09
Tjänsteskri velse 2016-03-09

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-09-18 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Oxhalsö 2:827.

Bakgrund
Fastigheten Oxhalsö 2:827 är ianspråktagen och bebyggd med två stycken fritidshus och två
stycken komplementbyggnader varav en komplementbyggnad avser den nu anmälda
åtgärden.

Fastighetens areal är 2 440 kvm.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Tomtplatsen ar belägen utanför strandskyddat område.
Fastigheten är belägen inom vägområde for allmän väg 1025.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Oxhalsö 2:827 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3.4.2, kartbilaga 3.1).
Ägare till fastigheten Oxhalsö 2:827,
har i skrivelse daterad 2015-09-22
beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om
påföljder.
Ägare till fastigheten inkom med en skrivelse 2015-11-0, ägaren anför att bygglov för en
vedbod har beviljats men överklagats (BoM 2011-1195). Aktuell byggnad är en gammal
arbetsbod som idag använts som en provisorisk vedbod. Det finns en intresserad köpare och
den kommer att fraktas bort så snart permanent vedbod är uppförd.

Utd r ag sbc st y rkan de
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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 innebar 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 taktäckningsmaterial 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 det 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,
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- ocb
miljödomstol.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs far 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 genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.

Utdragsbc styrkand c
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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.
Ilar 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 fått
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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Rådmansö-Gillberga 3:7 - föreläggande om rättelse avseende
ovårdad tomt
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
1.
ägare till fastigheten RådmansöGillberga 3:7, att snarast, dock senast inom sex månader från delgivningen av detta
beslut, vidta rättelse genom att utföra följande åtgärder på fastigheten RådmansöGillberga 3:7:
a) Ta bort bilar med följande registreringsskyltar:
XXE 162, BMW 266, FXP 276, NPU 905, REX 277, OUG 653, ODM 946,
DLF 134, HKC 959, BXD (O?) 805, NPA 272, APD 153, BCH 909, RRC 925,
DOU 130, RNW 370, NEA 4 (trasig skylt röd volvo), NTJ 618, NPR 950, RGH
049, A TR 518, CYC 583, NMY 169, svart volvo utan skylt, BTZ 156, NDS 285,
ORP 687, RGR 936, ONT (trasig skylt) blå mercedes, DUC 534.
b) Övriga bilar inom område markerat på tjänsteskrivelsens bilaga nummer 6 ska tas
bort.
c) Övrigt bråte (metallskrot och bildäck) inom inringat område på tjänsteskrivelsens
bilaga 1 och 2 skall tas bort.

2 samt att om föreläggandet inte följs ska
fastigheten Rådmansö-Gillberga 3:7, betala ett vite om 100 000 kronor.

ägare till

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-02-16 konstaterades att det på
fastigheten Rådmansö-Gillberga finns cirka 35 stycken bilar, metallskrot och bildäck,

Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska cn tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer.
En bedömning av vad som i det enskilda fallet krävs för att en tomt ska hållas i ett vårdat
skick bör utgå från vad som man normalt kan förvänta sig i ett visst område. Aktuell
fastighet ligger utanför detaljplanelagt område med övervägande delen jordbruk/öppet
landskap.
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Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att det krävs mer tor att tomterna ska anses vara
ovårdade och när olägenhet uppkommer när det är frågan om större fastigheter än vad som
kan anses vara accepterat i en tät villabebyggelse.
Bi lama står visserligen mer eller mindre ordentligt uppställda men bygg- och miljökontoret
gör bedömningen då de står samlade på samma del av fastigheten och då enbart hälften av
bi lama är körklara att mängden ger ett ovårdat intryck och att detta medför en betydande
olägenhet for omkringliggande fastigheter och forbipasserade gång-, cykel-, och
biltrafikanter.
ägare av fastigheten Rådmansö-Gillberga, har i skrivelse daterad
2015-09-28 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Fastighetsägaren har även förelagts av bygg- och
miljökontoret med stöd av miljöbalken. Trots detta har några åtgärder inte utförts.
Borttagning av bilar och skrot samt bildäck enligt beslut och bilagor bedöms utgöra rättelse
av det olovligt utförda.
ägare av fastigheten
Rådm an sö-Gillber ga 3:7, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast
inom sex månader från delgivningen av detta beslut vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig
tid för att forsla bort bilar, skrot och bildäck.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om
ägare till fastigheten Rådman söGillberga 3:7, ska betala ett vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående
brevkommunicering och föreläggande ännu inte har vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2 0 16-02-11
Flygfotografi där det framgår bilar som ska tas bort utskrivet 2016-03-02
Tjänstcskrivelse 2016-03-02

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2013-04-03 fått kännedom
om att det på fastigheten Rådmansö-Gillberga fmns ett flertal bilar.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök 2016-02-11 inom fastigheten RådmansöGillberga 3:7 konstaterat att det står cirka 35 bilar uppställda på fastigheten. Utöver detta
fmns det metallskrot och ett flertal bildäck. Allt detta är synligt från Östra Gillbergavägen.

Bakgrund
Fastigheten är bebyggd med en ekonomibyggnad.

Fastighetens areal är 3,1 ha.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Ägare till fastigheten Rådmansö-Gillberga
har i skrivelse daterad
203 5-09-28 beretts möjlighet att inkomma med erH oridam i^riinitford åtgärd.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken for olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommen

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det 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 (ratte!seforeläggande).
Bygg- och miljönämnden far inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enfigt 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.
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Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genom föras 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 genomföra 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 fått
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 avskrivs ärendet från nämndens vidare handläggning.
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Samkarby 1:23 » strandskyddsdispens för nybyggnad av
brygga/sofdäck och friggebod med installation av eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av
brygga/soldäck och friggebod med installation av eldstad.

Motivering
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga/soldäck och friggebod med
installation av eldstad.

Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader utanför strandskyddat område.
På angränsande fastigheter Salnö 4; 13 och Samkarby 1:12 finns ingen byggnation inom
strandskyddsområdet. En nybyggnad av soldäck/brygga och bastu skulle generera en
hemffidszon som skulle sträcka sig utanför fastigheten Samkarby 1:23 och beröra område
som är tillgängligt för allmänheten.
I bifogat brev från sökande beskrivs platsen for sökt strandskyddsdispens som väldigt
svårtillgänglig. Det har tidigare inte funnits någon möjlighet att komma ner till vattnet på
grund av att marken varit mycket vattensjuk med en kraftig buskvegetation.
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.
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.

Utdrags be styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(6)

2016-04-07

Dnr 2015-1463

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.
Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av den sökta
bryggan/soldacket och friggeboden på bekostnad av ett område som är tillgängligt för
allmänheten.

Lagrum
7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken
2 kap 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 sldckar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-12-22 med tillägg 2016-03-22
Arbetsutskottets protokoll 2016-01-14 § 10
Yttrande från sökande inkom 2016-02-14

Ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga/soldäck och friggebod med
installation av eldstad.
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Bakgrund
Besiktning av fastigheten Samkarby 1:23 utfördes 2015-02-10 när ägaren av fastigheten
sökte för ändrad användning av komplementbyggnader (BoM 2015-000235). Bygg- och
miljönämnden upptäckte då soldäck/brygga och bastu som inte fanns med på inlämnad
situationsplan i ansökan. Bygg- och miljökontoret upplyste sökande om detta var på sökande
lämnade in ansökan om strandskyddsdispens för dessa byggnader.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader utanför strandskyddat område.
Fastighetens areal är 96539 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbaiken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbaiken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbaiken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område 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 elfer avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbcten efter andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar efter
anordningar som avses i 1 och 2 efter
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbaiken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbaiken 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,
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs for cn 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 strand skyddslagstiftningen (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 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde vsamt 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.

Kommunrcering
Sökanden inkom 2016-02-14 genom sitt ombud
ett yttrande över
bygg- och miljönämndens arbetsutskotts förslag till beslut. I det inkomna yttrandet
framförs invändningar gällande ett tidigare avgjort och lagakraftvunnet ärende på
fastigheten som således är irrelevant for detta ärendes hantering, samt invändningar om
bristande formalia i detta ärende som inte inverkar på bedömningen av sakfrågan i
ärendet, varför dessa inte bemöts vidare.

har även 2016-02-14 inkommit med en skrivelse rörande bygg- och
miljönämndens beslutsrutiner som tillställts kommunrevisionen, samt 2016-02-18 och
2016-02-24 inkommit med ytterligare skrivelser. Svar på första skrivelsen har skickats
till sökanden och ombud 2016-02-24. Bygg- och miljönämnden bemöter de resonemang
i nämnda skrivelser som är relevanta för ärendets prövning. Nämnda skrivelser återfinns
som bilagor till tjänste skrivelse.
Med anledning av det inkomna yttrandet över bygg- och miljönämndens förslag till
beslut görs följande tillägg:
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Ärendet avser prövning av tillstånd i efterhand för redan utförda åtgärder inom
fastigheten Samkarby 1:23.
Bygg- och miljönämnden har bedömt att bastun utgör en icke Iovpliktig åtgärd enligt 9
kap 4 § plan- och bygglagen. 1 yttrandet framgår att ombudet avser råda sökanden att
revidera ärendet genom att söka bygglov för nämnda bastu. Då någon sådan revidering
ej har inkommit till bygg- och miljönämnden prövas ärendet oförändrat. Det aktuella
ärendet avser inte bygglovpliktiga åtgärder och behandlas därmed inte heller enligt planoch bygglagen.
Bestämmelserna i 9 kap 25 § plan- och bygglagen aktualiseras därför inte i detta ärende.
Ansökan avser strandskyddsdispens varför prövning sker enligt miljöbalken och den
däri relevanta bestämmelsen beträffande sakägare. Bygg- och miljökontoret har bedömt
att servitutsägama inte är berörda enligt miljöbalkcns bestämmelser.
Av inskrivet servitut belastande Samkarby 1:23 framgår att rättighetshavarna äger rätt.
att hava båtplats å stamfastighetens strand. Att rätten är kopplad till den nu aktuella
bryggan framgår dock inte av servitutet. Scrvitutet är daterat till 1955. Vidare är
rättigheten en civilrättslig fråga som inte prövas enligt miljöbalken. Eventuella
rättigheter på den aktuella platsen är heller inte ett av de särskilda skälen i 7 kap 18 c §
miljöbalken på vilka ett beslut om dispens kan stödjas på.
Ärendet har prövats mot den uttömmande uppräkningen i 7 kap 18 c § miljöbalken som
anger när undantag från nybyggnads förbudet i 7 kap 15 § miljöbalken kan göras, varvid
bygg- och miljönämnden har bedömt att inget av skälen är tillämpbart.
Avståndet mellan huvudbyggnaden på fastigheten och de nu sökta åtgärderna är dryga
80 meter och dessa kan därmed inte anses utförda inom fastighetens hemffidszon.
Uppförd brygga/soldäck och bastu bedöms ianspråkta ett område som idag är
allemansrättsligt tillgängligt.
Tillkomsten av brygga/soldäck och bastu på sökt plats ger ett privatiserande intryck
vilket har en avhållande effekt på besökande allmänhet både på land och från vatten.
Men strandskyddet syftar även till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och vatten enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Den aktuella platsen utgör tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.

Utdrags b e styrkande

i

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

6(6)

2016-04-07

Dnr 2015-1463

Ansökan bedöms därmed inte förenlig med strandskyddets syften.
Ärendet har kommunicerats med sökanden i enlighet med bestämmelsen I 17 § FL.
Frågan om lämpligheten av en fastighetsreglering hanteras av Lantmäteri et. Vid tiden
för tillägg i tjänsteskrivelsen fmns inget ärende om planläggning på den aktuella
fastigheten initierat hos plan- och cxploateringsavdelningen.
Arbetsutskottet har tagit del av sökandens yttrande. Yttrandet förändrar inte arbetsutskottets
ställningstagande.

Exp till:

Utdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(5)

2016-04-07

Dnr 2015-3564

Sparta 4 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av
åtgärder utan startbesked
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att
1. påföra byggherren
en byggsanktionsavgift om
37 323 kronor tor påböljandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett
beslut om startbesked.

2

sanlctionsavgiften ska betalas inom tre månader från att detta beslut vinner laga kraft.

Motivering
Vid en besiktningpå fastigheten tillsammans med räddningstjänsten 2015-12-04 kunde
bygg- och miljökontoret konstatera att det på fastigheten bedrevs ett hem för
ensamkommande flyktingbarn. Vid platsbesöket kunde räddningstjänsten konstatera att
brandskyddet var undermåligt och att åtgärder behövde utföras för att byggnaden skulle
kunna användas som ett gemensamhetsboende.

Att ändra verksamhctsklass vad gäller brandskyddet är enligt boverket en anmälningspliktig
åtgärd. Detta innebär att en anmälningspliktig åtgärd utförts på fastigheten i det ögonblick
då byggnaden togs i anspråk som ett gemensamhetsboende. Efter kontorets besiktning
förelädes verksamheten att inkomma med en anmälan i det fall de önskade bedriva
verksamheten i byggnaden. Under besöket informerades verksamheten om att inga åtgärder
far påbörjas innan startbesked utfärdats. Räddningstjänsten informerade även verksamheten
om vilka åtgärder de måste vidta enligt lagen om skydd om olyckor.
En anmälan om ändring av brandskyddet inkom till bygg- och miljönämnden 2015-12-21.
Startbesked utfärdades 2016-02-04 i ärendet. Kommunen mottog dock ett mail från
verksamheten 2016-01 -24 där det framgår att byggnaden har byggts om och att
utrymningslarm har installerats. Enligt verksamlieten står huset och väntar på boende.
Detta innebär att de åtgärder som verksamheten har skickat in en anmälan om har utförts
innan startbesked har utfärdats.
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Enligt 11 kap 5 1 § 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.
Berörd byggnad har en area om 252 kvm vilket ger en sanktions area om 252 - 15 = 237
kvm.
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggs anktion savgi t ten för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i
fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025
prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt
påverkar brandskyddet.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0 ,2 5 x 4 4 300= 11 075
0,0025x 44 300=110,75
110,75 x 237 = 26 247,75
Den totala sanktionsavgiften för att ha påbörjat åtgärderna innan startbesked utfärdats
uppgår till 11075 + 26 247,75 = 37 323 kronor.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 13 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Skrivelse från verksamheten inkom 2016-01-24
Startbesked utfärdat 2016-02-04
Tjänsteskrivelse 2016-03-08

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har genom besiktning 2015-12-04 fått kännedom om att åtgärder
kan ha vidtagits utan startbesked inom fastigheten Sparta 4.
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Bakgrund
Fastigheten Sparta 4 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad med carport
varav verksamheten i huvudbyggnaden avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostadsändamål.

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 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 sattas
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 for 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 for 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.
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Enligt 1 kap 7 § plan- och b y ggförordningen 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 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 nar åtgärden påböljades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
2. 0,1 prisbasbclopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation,
4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,
5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 §
första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggel seområde i ett
område som utgör en värdefull miljö.
Om åtgärden i första stycket 3 -7 inte berör en byggnads- eller markarea är
byggsanktionsavgiften
1. 0,05 prisbasbclopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning
för ventilation,
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2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,
3. 0,25 pri sbas be iopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
4. 1 prisbasbclopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stod av 4 kap. 16 § eller 42
§ första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll av ett byggnadsverk eller bcbyggelseområde i ett
område som utgör en värdefull miljö.

Övriga upplysningar
En byggsan ktlonsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 6 1 § 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.

Åtgärden får inte påböijas 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 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 får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Sunda 1:61 -föreläggande om rättelse av olaga placering och
tillbyggnad av fritidshus utanför fastighetsgräns
Förslag trlf beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta:
1. föreläggaI
^
~
_________________________ _______________L ägare till fastigheten Sunda 1:60 och
byggnadsverket att snarast, dock senast inom 6 månader från att delta beslut vinner laga
kraft, vidta rättelse genom att flytta in byggnad så att placering överensstämmer med
inskickad situationsplan i beviljat bygglov 2007-12-13, bmn § 286) (bilaga 1), samt

2, om föreläggandet inte följ s ska
ägare
fastigheten Sunda 1:60 och byggnadsverket, betala ett vite om 650 000 kronor vardera.
3. förelägga |______________________________________________ _________ _
_______
|, ägare till fastigheten Sunda 1:60 oel
>yggnadsverket att snarast, dock senast mom b månader från att detta beslut vinner laga
kraft, vidta rättelse genom att flytta in den tillbyggnad som ej följer beviljat lov så att
placering överensstämmer med inskickad situationsplan i beviljat bygglov 2007-12-13,
bmn § 286, samt
______
ägare till
fastigheten Sunda 1:60 och byggnadsverket, betala ett vite om 100 000 kronor vardera.

4, om föreläggandet inte följs ska

■■
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Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd inmätning och besiktning 2012-09-18
konstaterades att ett fritidshus inte har uppförts enligt beviljat bygglov utan felaktigt
placerats på fastigheten Sunda 1:60 istället för enligt ritningar på fastigheten Sunda 1 föl.

ägare av fastigheten Sunda 1föl och Sunda 1:60 samt ägare
till det byggnadsverk som uppförts, har i skrivelse daterad 2013-02-07 beretts möjlighet att
inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt informerats om eventuella påföljder.
Utförd nybyggnad och tillbyggnad av fritidshus bedöms vara bygglovpliktiga åtgärder enligt
9 kap 2 § plan- och bygglagen.
Aktuell byggnad beviljades bygglov 1989 (komplementbyggnad) och sedan beviljades
bygglov samt strandskydds dispens för tillbyggnad av fritidshus av bygg- och miljönämnden
(2007-12-13, bmn § 286).
I tidigare olaga ärende på fastigheten från 2003 är denna byggnad omnämnd.
I tjänsteskrivelsen anför kontoret att enligt lämnade uppgifter ämnade dåvarande ägare att
flytta det första bostadshuset som fanns på tomten till den i bygglov (1989) givna platsen
som redovisas i bygglovhandlingen. Vid påbörjande av flytt insåg ägaren att byggnaden var
i så dåligt skick att detta inte var möjligt. Utan ny bygglovprövning uppfördes i anslutning
till det nordvästra hörnet en vinkclbyggnad om cirka 60 kvadratmeter.
Kontoret stämmer in i den bedömning som då gjordes, att byggnaden har funnits på
fastigheten i mer än 10 år vilket innebär att ursprungsbyggnaden är preskriberad enligt 11
kap 20 § plan- och bygglagen (FBI,, 2010:900). Den tillbyggnad som är uppförd som ej
stämmer överens med beviljat lov är ej preskriberad då lov gavs 2007 (mindre än 10 år).
Dera aktuella placeringen ligger inom ett område med strandskyddsbestämmelser och någon
dispens för aktuell placering på Sunda 1föO och byggnaden har inte getts.
Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus beviljades av bygg- och
miljönämnden 2007-12-13 (bmn § 286) men på fastighet Sunda 1:61.
Inskickad situationsplan i ärendet beviljat 2007-12-13 redovisar en placering på fastigheten
Sunda 1föl vilket innebär att en felaktig situationsplan skickats in i ärendet, då bygg- och
miljönämnden 2003 hade fått kännedom om att aktuell byggnad delvis var placerad på
fastigheten Sunda 1:60.
Det kvarstår för bygg- och miljönämnden att göra bedömningen om lov och dispens i
efterhand för den aktuella byggnadens placering kan beviljas el ter om ägaren till
byggnadsverket får flytta in byggnaden så att aktuell byggnad följer det lov som är beviljat
2007-12-13.
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Avgörande för bedömningen är om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt
som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften. Utgångspunkten för
prövningen är de förhållanden som förelåg när fritidshuset uppfördes (jfr MÖD 2004:38).
Det är tydligt att den aktuella platsen innan fritidshuset uppfördes, bestod av barrskog.
Det aktuella området där det aktuella bostadshuset är placerat berör mark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Bostadshuset tar genom sin användning och hemffidszon i
anspråk mark och avhåller därav allmänheten från att vistas på mark som ska vara
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten Sunda 1:60 utgör tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för
växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda
exp 1oateri ngs intre sset.
Fritidshuset innebär en väsentlig utökning av det privata området och verkar avhållande på
allmänhetens tillträde till platsen. Särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens enligt 7
kap. 18 c § miljöbalken föreligger därför inte.
Mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen finner bygg- och miljökontoret att det inte föreligger särskilda skäl att bevilja
dispens från strandskyddet. Det kvarstår då att rikta ett föreläggande enligt 26 kap 9 §
miljöbalken mot ägarna till byggnadsverket och fastigheten Sunda 1:6Q,|
|att senast 6 månader eller att detta beslut vunnit laga kraft flytta in aktuell
byggnad, så att den är placerad enligt den situationsplan som tillhör beviljat lov 2007-12-13,
bmn § 286 (bilaga 1)+
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.____________________
E t t b e s l u l i in ill

Sunda
samt byggnadsverket, ska betala ett vite om 650 000 kronor vardera om föreläggandet inte
följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående
brevkominunicering och ärendets ålder ännu inte har vidtagit rättelse.
Det kvarstår dock för bygg- och miljönämnden att göra bedömningen om bygglov i
efterhand för aktuell placering kan beviljas. Med likhet med MÖD 2013:29 målnr 2012P 11305 bedöms det inte föreligga några särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens
enligt 7 kap 18 c miljöbalken.
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I domen kommer mark- och miljödomstolen fram till att om marken ifråga ligger inom
strandskyddat område utgör detta en omständighet som i vissa fall kan beaktas vid
prövningen enligt ÄPRL. 1 aktuellt fall ligger byggnaden inom strandskyddat område och
strandskydds dispens bedöms inte kunna meddelas.
Vidare bedöms åtgärden inte uppfylla kraven i 2 kap 2 § plan- och bygglagen som säger att
vid planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning.
Byggnadens placering bedöms ej heller uppfylla kraven i 2 kap 6 § plan- och bygglagen
som säger att byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Bygglov i efterhand
bedöms därför inte kunna meddelas med stöd av 9 kap 3 1 § plan- och bygglagen.

med
stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att riva och flytta den tillbyggnad som inte
följer beviljat lov 2007-12-13, bmn § 286 inom 6 månader efter att detta beslut vunnit laga
kraft
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
s a m ^ y g g n a d s v e m e t^ k ^ e ta l^ t^ it^ n ^ K n 5 ö ? ^ r o n o r vardera om föreläggandet inte
följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående
brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
9 kap 2 och 31 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
2 kap 2 och 6 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
7 kap 13 och 15 § miljöbalken (SFS 1998:808)
26 kap 9 och 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)
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Underlag till beslut
Situationsplan 'från ärende LOV06/1983 beslutat 2007-12-13, bmn § 286,
Situationsplan från inmätning utförd 2012-09-18
Fotografi från besiktning utförd 2012-09-18
Skrivelse från fastighetsägaren
|inkom 2013-03-04
■ i n k o m 2013-05-14
Skrivelse från fastighetsägaren
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-01-12

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2012-04-18 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov oeh dispens inom fastigheten Sunda 1:60.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Sunda 1:60 utförd 2012-09-18
konstaterat att uppfött fritidshus inte följer beviljade bygglov och att placeringen av
fritidshuset är på fastighet Sunda 1:60 och inte Sunda 1:61,

Bakgrund
Fastigheten Sunda 1:60 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och uthus varav
fritidshus avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten är sedan tidigare obebyggd.
Fastighetens areal är 7S98 ha.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd oeh nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöhalken befogenhet att
medge undantag från nybyggnadsförbudet om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Sunda 1:60 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 3,4,2, kartbilaga 3.1).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sunda 1:60 belägen inom
referensområde för miljöövervakning. Området har högsta naturvärde som ett förhållandevis
opåverkat tvärsnitt av inner- och mellanskärgården (kartbilaga 3.4).
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Ägare till fastigheten Sunda 1:60 och 1
i skrivelse
daterad 2013-02-07 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt
har informerats om att Bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en
byggnads av gift om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid Byggoch miljönämndens sammanträde.
Ägare till fasti

eten Sunda 1:60,
inkom med en skrivelse 2013-03-04 och
inkom med en skrivelse 2013-05-14.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov for:
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 taktäckningsmaterial 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 det 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 far inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
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.
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Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt 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 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 1-3 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
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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 exploateringsåtgärdcr.
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.
Eör området gäller särskilda hushållningsbcstämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det ar beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings företag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad
som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken för beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs far 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 genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
Har tillsynsmyndigheten meddelat ett föreläggande eller ett förbud enligt 9-13 §§
miljöbalken och blir det inte åtlytt, skall kronofogdemyndigheten efter ansökan av
tillsynsmyndigheten verkställa dess beslut. Därvid far beslutet verkställas enligt
utsökningsbalken. Har någon begått en gärning som avses i 29 kap. 1-4, 8, 9 eller 10 §, får
kronofogdemyndigheten efter ansökan av tillsynsmyndigheten meddela särskild
handräckning för att åstadkomma rättelse enligt 26 kap 17 § miljöbalken.
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Enligt 26 kap 18 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten istället för att begära verkställighet
enligt 17 § besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad.
Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsrcgistrets
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 fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
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Tufpansvampen 11-13, Blomkålssvampen 1-3, 6-8 - bygglov för
nybyggnad av fem flerbostadshus, två komplementbyggnader
samt parkeringsplatser
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att

1. bevilja bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus, två komplementbyggnader samt
parkeringsplatser,
2. åtgärderna inom fastigheterna Blomkålss vampen 6-8 bedöms utgöra en sådan liten
avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen,
3. utstakning krävs för sökt åtgärd.
4. tekniskt samråd krävs,
5. en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd.

Motivering
Sökt åtgärd som omfattar fastigheterna Blomkålssvampen 6-8 avviker h ån gällande
detaljplan (nr:01-302) avseende byggndsarean. Byggnad sarean överskrider detaljplanens
tillåta byggnadsarea med c;a 5%, vilket bygg- och miljökontoret anser utgöra en sådan liten
avvikelse som avses i 9 kap 31 b § I plan- och bygglagen. Avvikelsen bedöms inte medföra
någon betydande olägenhet för omgivningen som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen.

Den nu sökta avvikelsen från detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
eller en begränsning av en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen enligt 9 kap
31 e § plan- och bygglagen.
Åtgärderna som berör fastigheterna Blomkålssvampen 1-3 och Tulpansvampen 11-13
bedöms stämma överens med detaljplanens bestämmelser och utgör därmed en sådan åtgärd
som avses i 9 kap 30 § plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap 6, 9 § plan- och bygglagen
9 kap 30 § plan- och bygglagen
9 kap 31 b; e § plan- och bygglagen
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Upplysningar
Som kon tro i lan svan g för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag:
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 påböijande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
När du har fått ditt bygglov beviljat kommer Bygg- ocb miljökontoret att kalla dig och din
kontra! 3an s v arige 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 far du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.
Beställning av utstakning ska göras MINST 10 dagar före byggstart. Beställningen görs med
fördel 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 påböijas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgiff
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 får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar besk ttet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprovning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
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.

Underlag till beslut
Karta
Yttrande
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2016-03-21

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus, två komplementbyggnader
samt parkeringsplatser.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan 01-302.
Detaljplanens bestämmelser:
B = Bostäder.
II = Högsta antal våningar.
e3 200 = Största sammanlagda byggnadsarea - 200kvm.
e6 = Tomtstorlek.
vl = Vind får inte inredas.
p l = Byggnader får sammanbyggas över tomtgräns.
Detaljplanen specificerar att byggnadsarean vid rad- eller kedjehus får vara högst 80m2.

I den remiss som gick ut till berörda sakägare 2016-02-25 framgick det felaktigt även att
hustyp A3s avvek från gällande detaljplan avseende byggnadshöjden. Då byggnaden
placeras närmare än sex meter från allmänplats väg kommer den fasad som vetter mot
Junovägen att vara byggnadens beräknings grundande fasad.
Byggnadshöjden för de sökta åtgärderna, hustyp A3s och A2s bedöms uppgå till 6,2m
respektive 6,3m på respektive byggnads beräkningsgrundande fasad.
Detaljplanen medger en byggnadshöjd om max 6,5m.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen tär trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges for en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning oeh nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Trattkantarellen 1, Trattkantarellen 2,
Trattkantarcllcn 3, Trumpetsvampen 1, Tulpansvampen 2, Tälje 3:192, Tälje 3:194 samt
Tälje 3:179 är berörda av sökt byggprojekt.

Fastigheterna Trattkantarellen 1, Trattkantarellen 2, Trattkantarellen 3, Trumpetsvampen 1,
Tulpansvampen 2, Tälje 3:192, Tälje 3:194 har inget att erinra mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheten Tälje 3:179 har enligt bifogat yttrande ställt sig negativ mot sökt
bebyggelse.
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Fastighetsägaren har beretts tillfälle att bemöta inkommet yttrande. Sökanden har anfört
följande;
Vi hinner inte få fram ett bemötande svar idag men som jag ser det är punkterna 1,3 och
4 redan hanterade i detaljplaneprocessen och exploateringsavtalet. Punkt 2 hanterar vi vid
detalj projektering och ska givetvis bli en nöjaktig teknisk lösning.
Bygg- och miljökontorets bemötande av yttrandet
I plan- och bygglagen finns det definierat for vad som betecknas som ett en- och
tvåbostadshus. För byggnader som innehåller fler än tre lägenheter definieras byggnader
som flerbostadshus. Detta i enlighet med Mark- och miljööverdomstolens beslut, i domen
med målnummer P660-14.
Da den aktuella detaljplanens bestämmelser inte reglerar antalet lägenheter per byggnad
eller fastighet, finns det därför inget som hindrar en byggnation av flerbostadshus på
platsen. Ett radhus kan således utgöra både ett en- och tvåbostadshus eller flerbostadshus.
Sökt åtgärd bedöms därmed inte strida mot gällande detaljplan i denna fråga.
Detaljplanens bestämmelser:
B = Bostäder.
II = Högsta antal våningar,
e3 200 = Största sammanlagda byggnadsarea - 200kvm.
e6 = Minsta tomtstorlek,
vl = Vind får inte inredas.
pl = Byggnader får sammanbyggas över tomtgräns.
Detaljplanen specificerar att byggnadsarean vid rad- eller kedjehus får vara högst 80m2,
För fastigheterna Blomkålssvampen 1-3 och 6-8 föreligger det inget in- eller utfartsforbud
utmed nämnd lokalgata, Astroidvägen.
Fastigheterna omfattas av sex meter punktprickad mark. De sökta byggnaderna är placerade
c:a 8 m från fastighetsgräns. Att förlägga parkeringsplatser på punktprickad mark ar inte att
jämställa med att bebygga marken, åtgärden strider därmed inte mot detaljplanens
bestämmelser (se exempelvis MÖD P-7292).
Förutsättningarna för att bevilja bygglov inom ett område med detaljplan prövas mot 2 kap
6 § pkt 1 och 5, 6§ tredje stycket, 8 och 9 §§ plan- och bygglagen. Nämnda bestämmelser
innefattar inte prövning av dagvattenhantering.
För bygglovsprocessen i plan- och bygglagen hanteras inte civilrättsliga exploateringsavtal.
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T ärenden om bygglov inom detaljplan tillämpas 2 kap 6 § pkt 1 och 5, 6§ tredje stycket* 8

och 9 §§ plan- och bygglagen. Paragrafen innefattar inte prövning av vatten- och
avlopps försörj ning.
Sökt åtgärd strider inte mot gällande detaljplan i avseendet när det kommer till
fastighetsindelning* då detaljplanen inte reglerar minsta fastighetstorlek.
Observera att begreppen fastighet och tomt definieras på olika sätt.

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Yxfö 4:12 - bygglov och strandskyddsdispens för om- och
tillbyggnad av uthus samt ändrad användning av uthus till
fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljö bal ken medge undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken för om- och tillbyggnad av uthus samt ändrad användning av
byggnaden till fritidshus inom fastigheten Yxlö 4:12 med hänvisning till dispensskäl
nummer 1 då marken redan är ianspråktagen som tomtmark,
2. tomtplatsbestämningen följer skraffering enligt bifogad situationsplan,
3. bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av uthus samt ändrad användning av uthuset till
fritidshus inom fastigheten Yxlö 4:12,
4. bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
5. fastställa kontrollplanen,
6. uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av si utbe sked,
7. det åvilar den sökande att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon,
8. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte behövs samt
9. åtgärden inte ar av sådan omfattning att färdigställandeskydd behövs enligt lagen om
fårdi gstäl 1ande skydd.

Upprättad kontrollplan
-Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande,
-Påbörjandet saint avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till bygg- och
miljökontoret.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-09-24 inom fastigheten Yxlö
4:12 framkom att särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedömdes föreligga.
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En trädgårdstomt är anlagd runt byggnaden. Tomten består av ett flertal äppelträd, klippt
gräsmatta, anlagda rabatter, trädgårdsgångar m,m. Äppelträden är gamla och har funnits
länge på platsen. Byggnaden är idag klassad som uthus med gäststuga, forråd och
redskapsbod. Då en riktig trädgård är anlagd ruut byggnaden görs bedömningen att marken
sedan länge är ianspråktagen på ett sådant sätt att allmänhetens möjlighet att nyttja
strandområdet redan är utsläckt. Anläggningen av trädgården bedöms ha påböljats långt
innan lagen om strandskydd trädde i kraft 1 juli 1975. Framförallt den norra delen av
tomten, det vill säga området mellan byggnaden och vägen som passerar förbi fastigheten,
bedöms vara ianspråktagen som tomtmark.
Byggnaden innehåller idag två sovrum, ett enklare kök och en redskapsbod med separat
ingång. Förmodligen har huset fram till det senaste ägarskiftet bestått av ett gästrum med
förrum, förråd, vedbod och en redskapsbod. Ett utedass har funnits men nu önskar man
ersätta detta med vattentoalett. Tillstånd för avloppsanläggning finns och avloppet är
nyligen färdigställt. Det råder olika uppfattning om hur mycket byggnaden har använts för
boende på senare år, se grannyttranden, förre ägaren och sökandes kommentarer om detta.
Bygg- och milj Ökontorets bedömning är dock att detta saknar betydelse i ärendet eftersom
fastigheten trots allt är bebyggd och marken är ianspråktagen på ett sådant sätt att
allmänhetens möjlighet att vistas på platsen redan är utsläckt. Även om befintlig byggnad
inte är klassad som fritidshus bedöms den trots detta, inte minst i kombination med den
anlagda trädgården, generera en egen hemfridszon.
Fastigheterna Yxlö 4:12 och 4:11 har tidigare verkat som en och samma fastighet.
Huvudbyggnaden har då legat på Yxlö 4:11 medan den byggnad som finns på Yxlö 4:12 har
utgjort ett komplement till fastigheten Yxlö 4:11. Trädgården har sträckt sig över båda
fastigheterna och bildat cn gemensam ianspråktagen tomtmark. Marken på Yxlö 4 :12 har
alltså lagligen sedan närmare hundra år använts som tomtmark. Upplevelsen vid besök på
platsen är att det rör sig om privat ianspråktagen mark. Då trädgården är gammal och
gästrum har funnits i byggnaden sedan 1936 är det inget som hindrar att man bor i huset
eller att man sköter trädgården runt byggnaden. Att omklassa huset från uthus till fritidshus
bedöms därmed inte utöka den privata hemfridszonen. Att fastigheten Yxlö 4:12 inte längre
har samma ägare som Yxlö 4:11 förändrar inte detta faktum.
Sökande önskar ändra användning från uthus till fritidshus. Ändrad användning av
byggnaden till fritidshus bedöms inte utöka hemfridszonen.
Bygglovsansökan kommer inte att utöka den totala byggnadsytan, utan ansökan omfattar
endast att riva en del av huset som sedan ersätts med en ny tillbyggnad i motsvarande
storlek.
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Bedömning görs dock att den del av fastigheten som ligger mellan strandlinjen och fram till
sökt byggnad inte längre är ianspråktagen på ett sådant sätt att den idag kan bedömas vara i
anspråktagen som tomtmark. Detta trots anlagda trappor, gångar, kaj och brygga då denna del
av trädgården inte är skött på många år och därmed blivit förvildad. Den anlagda kajen
bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig och bedöms därmed kunna underlätta for
allmänheten att nyttja strandområdet. Fri passage på platsen bedöms kunna ske längs med
kajkanten. Detta på grund av stora topografiska skillnader som leder till att aktuell byggnad
knappt syns från strandlinjen och att fastigheten i denna del är förvildad.
Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskildas
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna i 7 kap
miljöbalken inte gå längre an som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Bestämmelserna medför dock inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra
omständigheter än de särskilda skäl som anges i 7 kap 18c § miljöbalken.
Med anledning av det som angetts ovan anses särskilda skäl enligt 7 kap 18c § miljöbalken
föreligga. Strandskyddsdispensen och bygglovet bedöms vara förenliga med strandskyddets
syften.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken samt med den för
området gällande kommunala översiktsplanen.
Nu sökt bygglov för om- och tillbyggnad av uthus samt ändrad användning av byggnaden
till fritidshus inom fastigheten Yxlö 4:12 bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap
31 a § plan- och bygglagen. Byggnationen bedöms inte påverka riksintresset negativt då det
endast rör sig om en till- och ombyggnad av befintligt byggnad.

Övriga förutsättningar
Med ledning av befintligt tillstånd, diarienummer e2014-2684 for avloppsanläggning for
vattentoalett, bad- disk och tvättvatten på fastigheten Yxlö 4:12 bedöms avloppsffågan vara
tillfredsställande löst.

Lagrum
3-4 kap och 7 kap 13-15, 18b, 18c och 18e §§ miljöbalken
9 kap 3 la§ plan- och bygglagen
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Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbötjats 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
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.

Detta beslut upphör att gälla om beviljad strandskyddsdispens inte har påböljats 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
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden for överprövning,
tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft innan
några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen kontakta Länsstyrelsen, eller
att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen, cirka en månad
efter att detta beslut togs.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda saltägare. Observera att
beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare
fått del av beslutet och under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som
sökande ansvarar själv för att kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om
beslutet har vunnit laga kraft innan några åtgärder påböijas.
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.

Underlag till beslut
Ansökan
Kartor
Foton
Tjänsteskrivelse 2016-03-02

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för om- och tillbyggnad av uthus samt
ändrad användning från uthus till fritidshus inom fastigheten Yxlö 4:12.

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

Tomtplatsen är bebyggd med uthus - gäststuga/förråd/redskapsbod.
Fastighetens areal är 3 010 n r.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Yxlö 4:12 belägen inom
riksintresseområde for 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 allemansrätts] i g 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 upp foras,
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
strand skyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 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 tor 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.
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Enligt 3 kap 1 § miljöbal ken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap ö § miljöbal ken skyddas mot exploateringsåtgärder*
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön* Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
För området gäller särskilda 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*

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Yxlö 4:11? 4:35 och 4:40 är berörda av
sökt byggprojekt* Ägare till fastigheterna Yxlö 4:11? 4:35 och 4:40 har enligt yttranden
erinringar mot sökt bebyggelse*

En stor del av grannyttrandena berör frågan om huruvida byggnaden har använts som bostad
eller inte och i vilken omfattning. Sökande har delvis bemött dessa yttranden* Frågan om i
vilken omfattning byggnaden har använts som bostad har även bemötts av förre ägaren av
fastigheten samt av bygg- och miljökontoret i bedömningen ovan*
I gramiyttranden förs också diskussioner kring eventuella ytterligare bygglov eller anmälan
på fastigheten Yxlö 4:12. Bygg- och miljönämnden kan endast ta ställning till de
ansökningar som finns inlämnade till nämnden. På Yxlö 4:12 finns endast detta pågående
ärende. Dessa diskussioner bedöms därmed sakna relevans i ärendet.
Alla diskussioner angående personliga intressen lämnas utan kommentar då även dessa
saknar relevans i ärendet.
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Det finns även erinringar mot att fastigheten inte betalar sin del i vägsamfålligheten, Vid
byggnation av fritidshus har bygg- och miljönämnden att kontrollera att det finns möjlighet
för fastigheten att ansluta sig till tillfartsväg. De formella delarna kring detta är dock inget
som bygg- och miljönämnden kan ställa krav på. Det är en civilrättslig process och
beslutande om andel och anslutning till vagforeningen ska ske genom kontakt med
Lantmätcrict,

Exp till:
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
Länsstyrelsen
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Väddö-Boda 1:53 - miljösanktionsavgift avseende inrättande av
WC tilf sluten tank utan tillstånd
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbal ken (SFS
1998:808) 30 kap 1 § 1 p samt 2 och 3 §§ och med hänvisning till förordningen (2012:259)
om miIjös anktionsavgifter 3 kap 1 § 1 punkten att:

och
ska betala miljösanktionsavgift på 5000 lcronorT

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

Motivering
Bygg- och miljönämnden bedömer att fastighetsägaren till Väddö-Boda 1:53 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 WC till sluten tank. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att
har inrättat avlopps anordningen utan att invänta tillstånd.
Därmed ska etumljösanktionsavgift på 5000 kronor betalas.

Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör
att det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift.
Underlag till beslut
Besiktning i samband med inskickad ansökan för WC till sluten tank 2016-03-02.
Tjänsteskri velse 2016-03-07
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Bakgrund
Till bygg- och miljönämnden inkom 2016-02-08 en ansökan om att på fastigheten VäddöBoda 1:53 få anlägga enskilt avlopp för vattentoalett till sluten tank.

Bygg- och miljökontoret utförde 2016-03-02 en besiktning på fastigheten. Vid besiktningen
konstaterades att avloppsanläggningen som avioppsan sökan avser redan anlagts.
För att installera en sluten tank för WC krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.
Tillstånd för fastighetens avloppsanläggning har sökts hos bygg- och miljönämnden men
beslut i ärendet har inte inväntats innan nedläggande av den slutna tanken.

Tillämplig lagstiftning
Enligt Miljöbalken 9 kap 7 §, far 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, mi lj ösankt ionsavgift, ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är
tiUståndspliktig eller arrmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balkcn, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3 § ska tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften
och innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges
tillfälle att yttra sig.
För en överträdelse av 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor, om överträdelsen är att
utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § ska avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.
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