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Dur 2014-1278

Björkö 6:1 - föreJäggande om rättelse avseende olaga uppställning
av husvagn, altan och grusplan
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. påföra
agare till fastigheten Björkö 6:1, en
byggsanktionsavgift om 13 290 kronor,
2. byggsanktionsavgiften ska betalas in senast två månader från det att beslutet vinner laga
kraft,
_______________________________
3. förelägga
ägare iMJ fastigheten Björkö 6:1, att
snarast, dock senast inom två månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse
genom att ta bort husvagn markerad på bilaga 1, altandelar och återställa grusplan som
husvagn tidigare har varit placerad på samt
4. om föreläggandet inte följs ska
ägare till fastigheten
BjÖrkÖ 6:1, betala ett vite om 200 000 kronor,

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-12-14 konstaterades att del av
föreläggandet som riktats mot fastighetsägaren i beslut daterat 2015-03-19 bmn § 21 följts.
Husvagn är flyttad och står placerad utanför område som omfattas av
strand skydds bestämmelser. Altan är delad i bitar och ligger en bit upp, inom strandskyddat
område. Vid besiktningen var det svårt att se om grusplan var återställd då det var snö.
Den 11 mars inkom fotografier och skrivelse som visar på att husvagnen är placerad på
samma plats som vid besiktningen den 14 december 2015. Detta innebär att husvagnen har
varit placerad på samma plats 13 veckor.
ägare av fastigheten Björkö 6:1, har i skrivelse daterad 2016-01-21
beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till åtgärderna samt informerats om att
husvagn placerad på samma plats längre tid än en normal semesterperiod är en
bygglovspliktig åtgärd.
Bygg- oeh miljökontoret gör bedömningen att 13 veckor inte är att anse som en normal
semesterperiod utan att åtgärden bedöms vara en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap 2 §
plan- och bygglagen.

Utdmgsbestyrkande

''

i

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och mNjönämndens arbetsutskott

au § 6 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(7)

2016-05-12

Dnr 2014-1278

Någon bygglovsansökan har inte inkommit till bygg- och miljönämnden, utförd åtgärd
bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 3 1 § plan- och bygglagen varför lov
inte kan beviljas i efterhand.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen.
Berörd husvagns area uppskattas till 25 kvm vilket ger en sanktion sarea om 25 —15 =10
kvm.
Enligt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften for att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp
med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktions area.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,25 x 44 300 = 11 075 kronor
0 ,0 0 5 x 4 4 300 = 221,5
221,5 x 10 - 2 215 kronor
Detta ger en total byggsanktionsavgift om 13 290 kronor för påbörjande av nybyggnation
innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett startbesked.
Då ingen bor i husvagnen gör bygg- och miljökontoret bedömningen att byggnaden inte har
tagits i bruk utan slutbesked.
Rivning av husvagnen, återställande av grusplan samt borttagande av altan bedöms utgöra
rättelse av det olovligt utförda då bygglov i efterhand inte kan beviljas för aktuella åtgärder
sam förtU lispenynt^arnie^oi^itgärdcrna som kräver dispens
ägare av fastigheten Björkö 6:1. föreläggs med stöd av
11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom två månader från delgivningen av detta
beslut vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivning av aktuella åtgärder.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
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Dnr 2014-1278

Ett beslut om att
äg are till fa stig h ete n B jö rk ö 6 :1 , sk a
betala ett vite om 200 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med
föreläggandet då fastighetsägaren trots tidigare föreläggande och kommunicering inte har
vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2011:338).

Underlag tfll beslut
Fotografier från besiktning 2015-12-14
Fotografier inkom 2016-03-11
Karta med mått utskrivet 2016-04-15
Karta utskriven 2016-04-15
Tjansteskrivelse 2016- 04-15

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2014-06-12 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov och dispens inom fastigheten Björkö 6:1.
Bygg- och miljökontoret härvid ett besök inom fastigheten Björkö 6:1 2014-08-21
konstaterat att husvagn med altan placerats på en grusad yta inom strandskyddat område på
fastigheten Björkö 6:1.
Ett föreläggande om rättelse riktades mot fastighetsägaren 2015-03-19, bmn § 21, att
återställa ytan där husvagnen placerats, ta bort husvagnen och riva altanen. Vid besiktning
2015-12-14 kunde kontoret konstatera att husvagnen var flyttad till en annan plats på
fastigheten Björkö 6:1 utanför strandskyddat område och altanen var riven men placerad
inom strandskyddat område på fastigheten Björkö 6:1. Dock var det svårt för kontoret att se
om grusplanen var återställd då det var snö.
Kontoret har 2016-03-11 mottagit fotografier som visar på att husvagnen stått placerad på
samma fastighet i 13 veckor, altanen är flyttad men kvar på fastigheten och ytan där
husvagnen varit placerad ar fortfarande grusad.
Husvagnens nuvarande placering hindrar närliggande fastigheters sophämtning.
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Bakgrund
Fastigheten Björkö 6:1 ingår i område som salenar detaljplan.
Fastighetens areal är 45,6210 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalkcn.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Björkö 6:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Nu utförd åtgärd avser en husvagn, altan och grusplan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen kravs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmatcrial 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- och
miljödomstol.
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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 57 § ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
Överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för dc överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1, en lov- eller anmälningsplikti g åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
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Enligt 9 kap 6 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgillen lör att trots lörbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov
enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av byggnadens sanktion sarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden sända sitt beslat
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 en bygg sanktions av gift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggforordningen.
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En bygg sanktions avgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Detta gäller dock inte om bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter
att beslut har fattats.
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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Hemmarö 2:24 -strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad
av fritidshus samt installation av eldstad och
strandskyddsdispens för trädfällning
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
L avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
fritidshus inom fastigheten Hemmarö 2:24.
2, avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad inom fastigheten
Hemmarö 2:24.
3. med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ miljöbalken medge undantag från förbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken för trädfällning inom fastigheten Hemmarö 2:24 med
hänvisning till dispensskäl nummer 4 och 5 då det rör sig om naturvård som ska ske på
platsen och som bedöms tillgodose det allmänna intresset i form av ökad mångfald.

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

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

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

Lagrum
2-4 kap, 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken
2, 8 och 9 kap 31 § plan- och bygglagen

Upplysningar
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för överprövning,
tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft innan
några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen kontakta Länsstyrelsen, eller
att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen, cirka en månad
efter att detta beslut togs.
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Faktura skickas i separat försändelse

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-02-05 med tillägg 2016-04-19
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-10 § 37

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för trädfällning och för nybyggnad av fritidshus samt
bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad inom fastigheten
Iiemmarö 2:24.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd, bortsett från en liten sjöbod.
Fastighetens areal är 5 500 m2.
Fastigheten är avstyckad från Hemmarö 2:7 år 1940. Vid avstyckningstillfället avstyckades
nio lotter från stamfastigheten, då dessa ansågs olönsamma för skogs- och jordbruk. De nya
fastigheterna bedömdes istället lämpliga för fritidshusbebyggelse.
Fastigheten är enligt fastighetsregistret klassad som småhusenhet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Hemmarö 2:24 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Hcmmarö 2:24 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).
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.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken 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.
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Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104)
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och
föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked
ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets
intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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För området gäller särskilda hushållningsbcstämmelser 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 dc natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt bealdas vid bedömningen av tillåtligheten av exploatcringsförctag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Kommunicering efter au
Sökanden inkom 2016-04-11 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. I yttrandet skriver man bland annat att fastigheten är
avstyckad för att nyttjas som sommarbostad. Det framgår även av inskickat material att
övernattning har skett i byggnaden, och att de periodvis vistas ute på ön mer frekvent.
Att fastigheten är avstyckad för att användas som fritidshus har redan tidigare tydligt
redovisats i bedömningsunderlaget. Syftet med avstyckningen salenar dock betydelse då
denna avstyckning inte gav upphov till någon byggnadsrält och avstyckningen dessutom
är gjord under annan lagstiftning. Bygg- och miljökontorets bedömning är att inget
fritidshus har blivit uppfört utan endast en enklare byggnad. Att övernattning har skett i
denna byggnad gör den inte till ett fritidshus. Husets enkla utformning gör att den inte
kan betraktas som ett fritidshus och att byggnaden saknar hemfridszon. Inte heller det
faktum att man ställt upp bord och stolar på ön gör att marken bedöms som
ianspråktagen En ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens har tidigare
avslagits på fastigheten 2000-05-25. Då gjorde man bedömningen att fastigheten var
obebyggd. I fastighetsregistret finns inte heller någon uppgift om att fastigheten skulle
vara bebyggd. Yttrandet från sökande förändrar därmed inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

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.
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Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut

Länsstyrelsen
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Hemmarö 2:24 yrkar bifall till ansökan om bygglov och strandskyddsdispens
Motivering:
Fastigheten är avstyckad 1940 för fritidshusändamål. Av Strandskyddslagen från 1975
går inte att utläsa att lagakraftvunna myndighetsbeslut från Lantmäteriet upphör att
gälla utan lagen är framåtsyftande. Enligt RF är retroaktivt verkande lagstiftning
förbjuden i Sverige. Sverige är en rättsstat och skall så förbli. Om man framhärdar i att
inte bevilja bygglov och strandskyddsdispens fär man då göra det genom ett
expropriationsförfarande där fastighetsägaren ersätts för egendomsförlusten. På
fastigheten finns en byggnad, fastigheten anses därför som ianspråktagen. Någon
skrivning i lagen att endast en viss typ av byggnad innebär att fastigheten blir att anses
som ianspråktagen finns inte. Det är bara tyckande utan stöd i lagen. Någon
motivering till varför lokaliseringen är olämplig utifrån åberopade lagrum finns inte
angivna. Någon motivering till varför fastigheten är skyddsvärd för det rörliga
friluftslivet saknas, endasten allmän skrivning som inte avser just denna fastighet.
Några allmänna kommunikationer finns inte till fastigheten. Tillträde kan således
endast ske med egen båt varför det enligt proportionalitetsprincipen måste anses att
det enskilda exploateringsintresset väger tyngre än allmänintresset.
Bygglov och strandskyddsdispens för ett fritidshus skall därför beviljas,
Svante Norström (M) och Annette Tagesson (M)

Motivering med tillägg efter kommunicering Hemmarö 2:24
Ovanstående tidigare motivering kvarstår.
Meningen är att lantmätaren ska ta hänsyn bl.a. till strandskyddsreglerna när han
beslutar om avstyckning (jfr 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen). När
strandskyddsreglerna skärptes år 1975 framhölls att en äldre avstyckning kunde vara
ett särskilt skäl för dispens från strandskyddet. Fastigheten avstyckades 1940.
I kommentarer till Naturvårdslagen, 3 uppl. 1988 s. 114, av Jonzon-Delin-Bengtsson,
där återges Naturvårdsverkets anvisningar till länsstyrelsen om vad som borde utgöra
särskilda skäl enligt 1975 års lagstiftning, "Naturvårdsverket säger att man inte bygger
på propositionen av 1974, utan detta är deras egna synpunkter".
I tjänsteskrivelsen framförs att "avstyckningen dessutom är gjord under annan
lagstiftning". Det framgår inte av tjänsteskrivelsen när grundlagen ändrades
på så sätt att retroaktiv lagstiftning blev tillåten i Sverige. "Fastigheten är i stort sätt
obebyggd", antingen finns en byggnad eller också finns ingen byggnad. Det framgår
inte av tjänsteskrivelsen var i MB definitionen på vad en byggnad är står att finna. Det
finns en byggnad på fastigheten vilket innebär att den är ianspråktagen. Hemfridszon
och ianspråktagen är två skilda saker.
I prop. 2008/09:119, sid 53 finns Ingen skrivning om
att lantmäteriets lagakraftvunna avstyckningar för bostadsändamål upphävs.
Däremot kan man mycket väl läsa prop. 2008/09:119, sidan 53 så att avsikten med
lagstiftningen avser helt nya avstyckningar och exploateringar på mark som inte är
ianspråktagen. Naturvårdsverkets tillämpningsföreskrifter är inte detsamma som
lagstiftningen vilket också NV vidgått utan är vad NV tycker. Se ovan Jonzon-DelinBengtsson Som myndighetsnämnd måste

utgångspunkten för Bygg- och Miljönämnden vara lagstiftningen.

Det finns ingen motivering varför fastigheten är så oumbärlig för det rörliga friluftslivet
t.ex. att ön frekvent används som utflyktsmål sedan lång tid tillbaka. Det finns inte
heller någon beskrivning av vilka de befintliga naturvärdena är. Det finns inte heller
beskrivet vilka kulturvärden som avses. Motiveringen till avverkningen enligt
framtagen plan får anses vara ett indirekt svar på att nuvarande naturvärden inte är
särskilt höga.
Det kan antas att om sökande inte beviljas bygglov och strandskyddsdispens för
uppförande av fritidshus inte heller den som det i tjänsteskrivelsen framhålls så
värdefulla avverkningen för växt- och djurliv inte kommer att genomföras. Någon
skrivning om konsekvensen av utebliven skogsvård enligt presenterad plan finns inte.
VI finner inte att tjänsteskrivelsen med tillägg tillför någonting som påverkar vår
bedömning och vårt ställningstagande. Bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus
skall därför beviljas.
Detta ärende är just ett sådant ärende som gjort att en enig Strandskyddsdelegation
den 15 december 2015 kunde lägga fram förslag om att strandskyddsbestämmelserna
måste förändras trots att direktiven tydligt angav att delegationen inte hade fått något
sådant uppdrag utan att uppdrag endast var att kartlägga tillämpningen av
lagstiftningen

Ingmar Wallén (Mj

Roland Brodin (M)

[JL]
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Häverö-Kallboda 1:3 - föreläggande om rättelse avseende ovårdad
tomt
Förslag tiN beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. förelägga
ägare till fastigheten HäveröKallboda 1;3, att snarast, dock senast inom sex månader från delgivningen av detta
beslut, vidta rättelse genom att utföra följande åtgärder på fastigheten Häverö-Kallboda
1:3
a) Ta bort husvagn samt sopor och kläder markerade på bilaga 1.
b) Ta bort röd bil redovisad på bilaga 1.
c) Ta bort röd traktor samt fyra stycken däck och metallskrot redovisade på bilaga 2.
d) Ta bort vit bil med registreringsnummer NRH 267 redovisad på bilaga 3.
e) Ta bort lastbil med fläk samt bil markerad på bilaga 4.
f) Ta bort röd skrotbil samt ljusblå bil redovisad på bilaga 5.
g) Ta bort plasttank och de två bilarna (bland annat LZU 114) som ar redovisade på
bilaga 6.
h) Ta bort bil med registreringsnummer HWW 885 som är redovisad på bilaga 7.
i)

T a bort övrigt bråte (m etallskrot, bilbatterier, presenningar* glaskross m.m.) inom inringat
om råde p å bilaga 8.

3. samt att om föreläggandet inte följs ska
till fastigheten Häverö-Kallboda 1:3, betala ett vite om 100 000 kronor

ägare

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-11-03 konstaterades att det på
fastigheten Häverö-Kallboda 1:3 finns ett flertal bilar, skräp, metallskenor samt en plasttank
och att fastigheten därför upplevs som ovårdad.
| ägare av fastigheten Häverö-Kallboda 1:3, har i skrivelse daterad 2015-1208 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till den ovårdade tomten samt har
informerats om eventuella påföljder.
Enligt 8 kap 15 § plan- oeh bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer.
Utdragsbe styrkande
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Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att de antal bilar, metallskrot, bråte, traktor och
däck med mera uppgår till en sådan mängd föremål att det ger ett ovårdat intryck och detta
medför en betydande olägenhet för omkringliggande fastigheter och förbipasserande gång-,
cykel-, och biltrafikanter.
Med det ovansagda som grund, att tomten är i så pass ovårdat skick att det medför cn
olägenhet för omgivningen, de förbipasserade och miljön, beslutar bygg- och miljönämnden
att förelägga ägaren enligt 11 kap 20 § PBL att åtgärda de punkter som finns beskrivna
under beslutsrubriken inom sex månader frän det att fastighetsägaren blivit delgiven
beslutet.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten HäveröKallboda 1:3, ska betala ett vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då fastighetsägaren tidigare har fått ett föreläggande
med stöd av miljöbalken från bygg- och miljönämndens arbetsutskott (au § 198) vad gäller
borttagning av 22 stycken bilar, två traktorer och en lastbil.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338),

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2015-11-03
Karta utskriven 2016-01-18
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-11 § 198
Tjänsteskrivelse 2016-01-18 med tillägg 2016-04-05
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-04 § 29

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har vid besiktning utförd 2015-11-03 tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsinspektör fått kännedom om att tomten tillhörande fastigheten Häverö-Kallboda
1:3 är ovårdad och att det på fastigheten finns ett ärende registrerat där utförda åtgärder
granskas mot miljöbalkens bestämmelser. Tdet ärendet är ett beslut om föreläggande fattat
av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (au § 198) med stöd av 15 kap 5a och 30§§ och
26 kap 9,14 och 26 §§ samt med hänvisning till 2 kap 2-3 §§ miljöbalken.
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Bakgrund
Fastigheten Häverö-Kallboda 1:3 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och
ekonomibyggnader.
Fastighetens areal är 1,3 ha,
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Klagomål avseende skrotbilar och läckande oljecisterner inkom till bygg- och
miljönämnden i maj 20 1 3 .1 juni 2014 delgavs fastighetsägaren ett föreläggande om åtgärder
for att förhindra markförorening samt bortforsling av avfall från fastigheten. Vid inspektion
i november 2014 kunde kontoret konstatera att föreläggandet inte uppfyllts.
Ett föreläggande förenat med vite (au § 198) riktades mot fastighetsägaren 2014-12-11 om
att snarast, dock senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft, forsla bort fordon
enligt den lista som fanns i beslutet. Fastighetsägaren har i det ärendet getts tillfälle att yttra
sig över inkomna klagomål vilket han har avstått från att göra.
Ärendet drivs parallellt med aktuellt ärende. Aktuellt ärende utgår från bestämmelserna i
plan- och bygglagen.
Ägare till fastigheten Häverö-Kallboda 1:3,
har i
skrivelse daterad 2015-12-08 beretts möjlighet i aktuellt ärende att inkomma med en
förklaring till utförd åtgärd. Även vid detta tillfälle har fastighetsägaren avstått från att
inkomma med ett yttrande.

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 for trafiken
inte uppkommer.
1 11 kapitlet 5 § PBL anges bl.a. att en tillsynsmyndighet (i detta fall byggnadsnämnden) ska
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta
kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna
lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
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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 far inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
Bygg- och miljönämnden som behövs för att 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 saga 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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Kommunicering
Sökanden ringde handläggaren i ärendet 2016-03-16 och informerade om att bilar ska köras till
skroten och att fastigheten ska städas, kontoret informerade fastighetsägaren om att
fastighetsägaren efter att detta är utfört ska ta kontakt med kontoret så att en ny besiktning kan
bokas in. Kontoret har inte lyckats komma i kontakt med fastighetsägaren efter detta datum. Vad
sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut att förelägga om rättelse.
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Knutby 2 - tidsbegränsat bygglov för plank sökt tom 2019-09-30
Beslut
Bygg- och miljönämndens a rb e tsu tsk o tt beslutar att
1. bevilja bygglov för tidsbegränsad uppsättning av plank till och med 2019-0930,
2. bevilja startbesked for påböljande av åtgärden,
3. fastställa kontrollplanen,
4. uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
5. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt
6. åtgärden inte är av sådan omfattning att fardigställandeskydd behövs enligt
lagen om fardigställandeskydd.

Upprättad Kontrollplan
- Byggherren ska själv ansvara for att byggprojektet utförs i enlighet med
meddelat bygglov och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid
byggprojektets avslutande.
- Påböljandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till
Bygg- och miljökontoret.

Motivering
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag inkom till bygg- och miljökontoret 201511-16. Bygglov beviljades av bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2016-01-14 § 4 till
och med 2019-09-30 med villkoret att ett tidsbegränsat insynsskydd monterades upp runt
upplaget. Detta för att uppfylla de krav på anpassning till stadsbilden och kulturvärdena
på platsen som finns i 2 kap 6 § plan- och bygglagen.
Ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas trots att åtgärden strider mot detaljplanen på ett
sätt som inte kan godtas vid prövningen av en ansökan om ett permanent lov enligt 9
kap 33 § plan- och bygglagen. I aktuellt fall så är planket lätt att ta bort.
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För att ett tidsbegränsat bygglov ska beviljas är det emellertid inte tillräckligt att det
framstår som enkelt att återställa fastigheten till ett mer planenligt användningssätt.
Den sökta åtgärden måste avse ett behov som verkligen är tillfälligt (jfr bl.a. RÅ 1994
ref. 13 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 21 maj 2012 i mål nr P 10863—
II).

Aktuellt plank är nödvändigt för att säkerställa att risken för olycksfall begränsas i och
med det beviljade tidsbegränsade bygglovet för upplag till och med 2019-09-30.1 och
med att upplaget ska tas bort efter detta datum bedöms åtgärden vara av tillfällig
karaktär. Tidsbegränsat bygglov bedöms därför kunna ges för aktuell åtgärd.

Lagrum
9 kap 33 § plan- och bygglagen
6 kap 1 § plan- och byggförordningen

Upplysningar
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 beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.
Faktura skickas i separat försändelse

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska cn fullmakt i original skickas med.
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Underlag till beslut
Situationsplan inkommen 2016-04-13
Fasadritning inkommen 2016-04-13
Karta utskriven 2016-03-22
Tjänsteskrivelse 2016-04-15

Ärendet
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för plank på fastigheten Knutby 2.

Bakgrund
Fastigheten är ianspråktagen lör handelsändamål.
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende:
I aktuellt fall omfattas fastigheten Knutby 2 av detaljplan som har bestämmelsen
prickad mark, mark som inte får bebyggas samt bestämmelsen parkering. Med
bebyggas menas enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen; ” att förse ett område med ett
eller flera byggnadsverk”. Byggnadsverk enligt samm a paragraf är en byggnad eller cn
annan anläggning. Ett plank är enligt plan- och byggförordningen en annan anläggning,
vilket innebär att aktuellt plank strider mot detaljplanens bestämmelser vad gäller
placering på prickad mark.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller
mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år, Tiden kan på sökandens
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden lär överstiga
femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.
Enligt 6 kap 1 § plan- och byggförordningen krävs det bygglov för ett plank.

Samråds- och remissyttranden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Gördelmakar en 5, Knutby 1,
Nordkap 2, Tälje 2:108, Tälje 1:110, Tälje 2:187, Vattumannen 2, Vattumannen 5 och
Delfinen 9 är berörda av sökt byggprojekt.

r.
A
I
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Ägare till fastigheten Knutby 1 har enligt yttrande erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägaren anför att det ligger i sakens natur att även ställa sig negativt till detta förslag då
de tidigare har motsatt sig det upplag som beviljats tidsbegränsat lov tidigare.
Vidare anför ägaren att planket torde vara ett dåligt insynsskydd då ställningarna på
upplaget har en höjd om 3,5 meter och planket endast 2 meter.
Ägare till fastigheterna Gördelmakarcn 5, Tälje 2:187, Nordkap 2, Tälje 2:108 och
Dclfmen 9 hur enligt yttranden inget att erinra mot sökt åtgärd.
Ägare till fastigheterna Tälje 1:110, Vattumannen 2 och Vattumannen 9 har inte
inkommit med något yttrande.
Vad ägare till Knutby 1 anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Norra Sund 3:18 - föreläggande om rättelse avseende tillbyggnad
som ej följer beviljat byggJov och startbesked samt olaga uppförd
tillbyggnad om cirka 10 kvadratmeter utan startbesked, samt
ianspråktagande av tillbyggnad innan slutbesked meddelats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. utta en byggsanktionsavgift om 23 822 kronor av
ägare
till byggnadsverket och fastigheten Norra Sund 3:18 då tillbyggnader utförts utan att
startbesked utfärdats.
2. utta en byggsanktionsavgift om. 7 611 kronor av
ägare
till byggnadsverket och fastigheten Norra Sund 3:18 då hela tillbyggnaden tagits i bruk
utan att slutbesked utfärdats.
3. den totala byggsanktionsavgiften om 31 43 3 kronor ska betalas in inom tre månader från
det att beslutet har vunnit laga kraft.
4. förelägga
ägare till fastigheten Norra Sund 3:18 och
aktuellt byggnadsverk, att snarast, dock senast inom 6 månader från att detta beslut vunnit
laga kraft, vidta rättelse genom att riva den del av tillbyggnaden som är uppförd på
fastigheten Älmsta 27:1 så att tillbyggnaden följer beviljat lov med diarienummer BoM
2013-0630 (bilaga 4),
5. samt att om föreläggandet inte följs
ägare till
fastigheten Norra Sund 3:18 och aktuellt byggnadsverk, betala ett vite om 350 000
kronor.

Motivering
Bygglov och startbesked beviljades 2013-10-04 för en tillbyggnad på fastigheten Norra
Sund 3:18. Vid inmätning utförd 2015-07-01 kunde kontoret konstatera att 12 kvadratmeter
av tillbyggnaden har uppförts utanför fastighetsgräns på fastigheten Älmsta 27:1.
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Vid kommunicering med fastighetsägaren 2015-07-02 informeras kontoret om att
fastighetsägaren även har gjort tillbyggnaden 10 kvadratmeter större än vad det finns lov
för.
På situationsplanen tillhörande bygglovsbeslutet så är en tillbyggnad fram till och med
fastighetsgräns redovisad. Detta innebär att den tillbyggnad som är placerad utanför
fastighetsgräns på fastigheten Älmsta 27:1 inte följer beviljat bygglov och kontoret bedömer
att denna del då saknar bygglov och startbesked.
Fastighetsägaren anser att det är bygg- och miljönämndens skyldighet att kräva inmätning
av fastigheten tidigare i processen. Fastighetsägaren anför även att hon var tvungen att göra
tillbyggnaden större och att detta redovisas på den planritning som skickas in i samband
med yttrande 2015-07-22.1 skrivelsen anför även fastighetsägaren att de vid tidpunkten för
bygglovsansokan mätte och fann att tomtgränsen mot Väddö kanal inte var närmre huset än
4,5 meter. Det fanns tydliga markeringar som tydde på att så var fallet, såsom
gräsmattsmarkeringar och gamla staketrester.
Enligt 9 kap 20 § plan- och bygglagen ska ansökan om lov vara skriftlig och innehålla de
ritningar som behövs för prövningen. Ansökan inkom tillsammans med plan-, fasad-, och
sektionsritningar samt cn situationsplan. Kontoret menar att det är fastighetsägaren som
ansvarar för att inskickat material är korrekt. Om fastighetsägaren är osäker på var
fastighetsgränserna går ansvarar fastighetsägaren för att ta reda på var gränserna går innan
en situationsplan upprättas och skickas in till kommunen.
Detaljplanen för fastigheten säger att den sammanlagda byggnadsarean för huvudbyggnad
och uthus inte får överstiga 200 kvadratmeter. Vidare har detaljplanen bestämmelser prickad
mark, mark som inte far bebyggas.
Byggnadens area efter beviljat bygglov uppgår till cirka 196,78 kvm. Nytillkommen
byggnadsarea som tillkommit efter att lov beviljats och som saknar erforderligt bygglov och
startbesked, uppgår till cirka 10 kvadratmeter. Detta gör att byggnadens area avviker från
detaljplanens bestämmelse med 7 kvadratmeter (3,5 %).
Tillbyggnaden är även delvis placerad utanför fastighetsgräns och på prickad mark, mark
som inte far bebyggas.
Tillbyggnad som avviker från meddelat bygglov och startbesked uppgår till cirka 12
kvadratmeter och är placerad helt på prickad mark, mark som inte får bebyggas.
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Kontoret gör bedömningen att tillbyggnaden avviker från meddelat bygglov och att bygglov
fordel av utförd tillbyggnad som är placerad på fastighet Älmsta 27:1 inte kan beviljas i
efterhand då avvikelserna inte innebär en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen. Vidare gor kontoret bedömningen att tillbyggnaden som är utförd utan lov inte
heller kan beviljas lov i efterhand då ytan avviker från detaljplanens byggrätt samt att
tillbyggnaden är placerad på prickad mark och på fastigheten Älmsta 27:1.
Byggsanktionsavgift för att åtgärd påbörjats utan startbesked
Del av tillbyggnad är utförd utan att lov eller startbesked utfärdats för åtgärden vilket
innebär att en byggsanktionsavgift enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen måste uttas.
Fotografier tagna vid besiktning 2015-07-01 redovisar att tillbyggnaden är slutförd.
Sanktionsavgiften enligt 9 kap 7 § PBF (2013:308 och 2015:837) för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt
9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har
gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Tillbyggnadens area (tillbyggnad utan lov + del av tillbyggnad som inte följer beviljat lov)
uppgår till 10+12,55 = 22,55 vilket innebär att sanktionsarean uppgår till 7,55 kvadratmeter.
0,5 x 44 300= 22 150 kronor
0,005 x 44 300= 221,5
221,5 x 7,55 = 1 672 kronor
Den totala byggsanktionsavgiften för att ha påböijat tillbyggnaderna utan lov uppgår till
23 822 kronor.
Byggsanktionsavgift för att tillbyggnad tagits i bruk utan slutbesked
De delar som om fattas 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. För aktuell tillbyggnad utfärdades ett
startbesked 2013-10-04, något slutbesked i ärendet har inte meddelats och det framgår
tydligt av fotografier tagna vid besiktning att tillbyggnaden har tagits i bruk.
Enligt 9 kap 19 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ta en tillbyggnad i bruk utan att
slutbesked meddelats 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
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Aktuell tillbyggnad uppgår till 76,8 kvadratmeter sedan tillkommer den tillbyggnad som
saknar bygglov och startbesked i och med att även denna tillbyggnad har tagits i bruk utan
att slutbesked meddelats. Detta gör att den totala arean uppgår till 86,8 kvadratmeter.
Sanktionsarean blir då 86,8 —15 = 71,8 kvadratmeter
Detta ger en byggsanktionsavgift om:
0,1 x 44 300 = 4430 kronor
0,001 x 44 300 = 44,3
44,3 x 71,8 - 3 180,74
Den totala byggsanktionsavgiften för att ta tillbyggnaden i bruk utan att slutbesked
meddelats uppgår till 7 611 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 31 433 kronor
Föreläggande då bygglov i efterhand inte kan meddelas
Rivning av den del av tillbyggnaden som är placerad på fastigheten Älmsta 27:1 (så att
placering stämmer överens med situationsplan som är in stämplad i beviljat lov, bilaga 4)
bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då lov inte kan meddelas i efterhand för
åtgärden
ägare till byggnadsverket och fastigheten Norra Sund
3:18, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från
det att detta beslut vunnit laga kraft riva del av tillbyggnad, vilket bedöms vara skälig tid för
att utföra rivning av uppförd tillbyggnad.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Norra Sund 3:18,
ska betala ett vite or?n?TH!utncrano^mnEoMaggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet då ägaren till byggnadsverket inte vidtagit åtgärd trots kommunicering
2015-07-02.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
9 kap 2 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
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Underlag till beslut
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2015-07-22
Inmätning av tillbyggnad utförd 2015-07-01
Fotografi taget vid besiktning 2015-07-01
Situationsplan stäm pladi ärende 2013-0630
Inskickad situationsplan (relation) 2015-07-22
Karta utskriven 2016-02-15
Tjänsteskrivelse 2016-02-15

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-06-24 fått kännedom
om att tillbyggnaden beviljad 2013-10-04 inte följer beviljat bygglov.
Bygg- och miljökontoret har vid inmätning på fastigheten 2015-07-01 fastställt
tillbyggnadens placering i förhållande till fastighetsgräns. Av inmätningen framgår det
tydligt att aktuell tillbyggnad delvis är placerad på fastigheten Älmsta 27:1.
Fastighetsägaren inkom med en skrivelse 2015-07-22, i skrivelsen anför fastighetsägaren att
de vid tidpunkten för bygglovsansökan mätte och fann att tomtgränsen mot Väddö kanal
inte var närmre huset än 4,5 meter. Det fanns tydliga markeringar som tydde på att så var
fallet, såsom gräsmattsmarkeringar och gamla staketrester.
Fastighetsägaren har litat på att byggnaden vid uppförandet placerats 4,5 meter från
tomtgräns och sedan uppfört tillbyggnaden såsom bygg- och miljönämnden lämnat bygglov
för, Kommunen har inte vid bygglovsprÖvningen krävt någon inmätning av tomten utan
inmätningen gjordes när tillbyggnaden var utförd.

Bakgrund
Fastigheten Norra Sund 3:18 är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus varav
tillbyggnad på enbostadshus avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 1 958 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger en sammanlagd byggnadsarea om max 200
kvadratmeter.
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Vidare har detaljplanen bestämmelser prickad mark, mark som inte får bebyggas. Aktuell
tillbyggnad är placerad helt på prickad xnark och innebär en avvikelse från detaljplanens
bestämmelse vad gäller ytan med 7 kvadratmeter (3,5 %).
Ägare till fastigheten N o m ^ u n t^ ^ ^ jc lfå ig a i^ iin w g g n a d s v e rk e t delvis placerat på
fastigheten Älmsta 2
7
:
har i skrivelse daterad 2015-0702 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd.
Ägare till fastigheten Norra Sund 3:18,
skrivelse 2015-07-22.

inkom med en

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 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 cn fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stod 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 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 (byggs ankti on sa v gi ft)
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 fåll sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller 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 byggforordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningsplikti g 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 byggforordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap, 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad for kultur
eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad an de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 19 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. for en komplementbyggnad, ett komplementsbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,016 prisbasbelopp med ett tilläggav 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
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Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska
det som anges i första stycket om sanktions are a i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).

övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärder enligt plan- och bygglagen får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har
lämnat ett startbesked. Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 pris bas belopp.
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.
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 fasti ghetsregistrets
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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OXHALSÖ 2:228 - Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av
enbostadshus
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår
1. avslå ansökan om bygglov får tillbyggnad av enbostadshus.
2. bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
3. bevilja startbesked för påböljande av åtgärden,
4. fastställa kontrollplanen,
5. uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
6. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras samt
7. åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställ andeskydd behövs enligt lagen om
fardigstäl landeskydd.

Upprättad Kontrollplan
- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så år utfört vid byggprojektets avslutande.
- Påböljandet samt avslutandet av byggprojektet ska skriftligen meddelas till Bygg- och
miljökontoret.

Motivering
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt utvändig ändring av
enbostadshus inkom till bygg- och miljönämnden 2015-11-10.
I förarbetena till den äldre plan- och bygglagen angavs att smärre avsteg - te x . att placera en
byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark - bör kunna medges. Som andra exempel
på när en avvikelse från detaljplanen skulle kunna medges angavs ett överskridande av
högsta tillåtna byggnadshöjd påkallat av byggnadstekniska eller andra skäl, eller ett
överskridande av tillåten byggnadsarea som motiveras av att en bättre planlösning ska
kunna uppnås (seprop. 1985/86:1 $. 714).
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Avvikelsen ska bedömas relativt i förhållande till omständigheterna i varje enskilt fall (a.
prop. s. 55). Detta har även bekräftats i praxis från Regeringsrätten, som i RÄ 1990 ref. 53
II uttalade att avvikelsen inte bör bedömas enbart utifrån absoluta mått och tal, utan bör ses i
förhållande till samtliga i målet föreliggande omständigheter.
I aktuellt fall uppgår byggnadsarean till 91 kvadratmeter vilket innebär att arean överskrids
med 11 kvadratmeter (13,7%). En praxis har utvecklats avseende överskridande av
byggnadsarea som säger att gränsen för vad som kan godtas som en liten avvikelse går vid
10 % Överskridande. Även om någon absolut gräns inte går vid just 10 % är det utifrån
tidigare rättsfall uppenbart att ett Överskridande om 13,7% eller 11 kvadratmeter inte kan
ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
Avvikelsen kan ej anses vara förenlig med detaljplanens syfte och ansökan ska därför avslås
i den delen som gäller tillbyggnad med stöd av 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.
Del av ansökan som avser utvändig ändring av enbostadshus anses uppfylla kraven i 9 kap
30 § plan- och bygglagen och ansökan om utvändig ändring ska därför beviljas.

Övriga förutsättningar
Med ledning av befintligt tillstånd, diarienummer 1986-1481-828, för avloppsanläggning för
vattentoalett, bad-, disk och tvättvatten på fastigheten Oxhalsö 2:228 och utförd inspektion
av anläggningen 2015-12-17 bedöms avloppsffågan vara tillfredsställande löst.
Dricksvattenförsöijningen är ordnad via egen borrad brunn.

Lagrum
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Situationsplan och sektionsritning inkommen 2016-01-26
Planritniug inkommen 2016-02-28
Karta utskriven 2016-04-08
Tjänsteskrivelse 2016-04-08

Ärendet
Ansökan avser tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus inom fastigheten Oxhalsö
2:228.
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Bakgrund
Fastigheten Oxhalsö 2:228 omfattas av detaljplan som medger att huvudbyggnad uppförs
om max 80 kvadratmeter.
Fastigheten är ianspråktagen av två enbostadshus och uthus.
Sökanden har fått möjlighet att revidera sin ansökan. Sökanden har valt att få ansökan
prövad av bygg- och miljönämnden i befintligt skick.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 § första stycket
1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare
har godtagits.
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 detaljplanen böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första
stycket 1,
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Rådmansö-Östernäs 3:4, 2:5 - strandskyddsdispens och
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken och förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Rådmansö-Östernäs 2:5, 3:4 med
hänvisning till dispensskäl nummer 1 då tomtplatsen redan är ianspråktagen av
bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är
utsläckt.
2. Tomtplatsbegränsningen följer skraffering enligt bifogad situationsplan.

Villkor
-Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger
en god helhetsverkan.

Övriga förutsättningar
Med ledning av sökandens inlämnade av loppsansökan samt tillhörande inspektion har byggoch miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en tillfredsställande
lösning för fastigheten Rådmansö-Östernäs 2:5 under förutsättning att
- Tillstånd för avloppsanläggningen inväntas innan anläggningsarbetena påbörjas.
- Avloppsanläggningen ska placeras i enlighet med det av sökande inlämnade förslaget
daterat 2016-01-28.
- Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med kraven från
renhållnings avdel ningen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun.
- Vid borrning av dr ieks vattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets råd
om enskild dricks vattenförsörjning följas.
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Motivering
Sökt placering ligger inom befintlig hemfridszon. Regeringsformen 2 kap § 15 lyder ”vars
och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det
allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande
eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.
Några angelägna allmänna intressen finns inte för sökt placering och några sådana
angelägna allmänna intressen för sökt plats finns inte heller redovisade. Därför ska sökt
bygglov beviljas.
I förarbetet till strandskyddslagen talas om stor restriktivitet vid beviljande av
strandskyddsdispens. Det är inte rimligt att hänvisa till denna restriktivitet inom befintlig
hemfridszon. Allmänintresset kan inte anses så starkt att det är överordnat det enskilda
intresset av en begränsad utökning av hemfridszonen.
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till att
tomtplatsen redan är ianspråktagen av bebyggelse, vilket innebär att allmänhetens
möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap 13-15 §§ miljöbalken samt med
den för området gällande kommunala översiktsplanen. Nu tänkt förhandsbesked förändrar
inte heller nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap 18f
§ miljöbalken.
Detta gäller inte om cn sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Fri passage berörs ej av ansökan.
Sökt förhandsbesked överensstämmer med Norrtälje kommuns översiktsplan.
Nu sökt förhandsbesked anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders placering
enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas
vid lokaliseringen av bebyggelse.
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Lagrum
2 och 8 kap, plan- och bygglagen.
7 kap 13-15, 18b, 18foch 26 §§, miljöbalken

Upplysningar
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av Länsstyrelsen. Tiden för Överprövning,
tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till Länsstyrelsen. Ni som sökande
ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft innan
några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra genom att antingen kontakta Länsstyrelsen, eller
att söka i Länsstyrelsens wcbbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen, cirka en månad
efter att detta beslut togs,
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
vann laga kraft. Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena
måste vara påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
Var god bifoga kopia av detta beslut vid ansökan om bygglov.
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2015-04-10 med tillägg 2015-08-18
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 § 81
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-03 § 143
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Rådmansö-Östernäs 2:5,3:4.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten landareal är 30,3 ha och den är bebyggd med fritidshus och tillhörande uthus,
sökt plats är obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom riksintresseområde för
samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Sökanden har 2015-02-03 fått möjlighet att ange om de vill få ansökan prövad av Bygg- och
miljönämnden eller återkalla den och har 2015-02-19 inkommit med en skrivelse om att få
ansökan prövad. Övriga synpunkter ändrar inte Bygg- och miljökontorets ställningstagande.

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

Samråds- och remissyttranden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Rådmansö-Östemäs 2:32, 2:39, 3:23,
3:36, 3:41 och 3:50 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Rådmansö-Östemäs 2:32, 3:23, 3:41 och 3:50 har enligt yttranden
inga erinringar mot sökt bebyggelse. Ägare till fastigheterna Rådmansö-Östemäs 2:39 och
2:36 har inte kommit in med några yttranden.

Politisk beredning
Arbetsutskottet beslutade 2015-05-05 § 81 föreslå att avslå ansökan. Ingmar Wallén (M)
och Roland Brodin (M) reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Arbetsutskottet beslutade 2015-09-03 § 143 föreslå efterhörande av berörda remissinstanser
och att anordnande av vatten och avlopp går att lösa att bevilja erforderlig dispens.
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Kommunicering
Sökanden inkom 2015-06-21 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut Sökande ifrågasätter bygg- och miljökontorets beskrivning av fastigheten
som ”en tillgänglig skogsbevuxen del av fastigheten”. Beskrivning syftade mera på att det
inte handlar om en klippt gräsmatta mellan huvudbyggnaden och stranden. Vad sökanden
anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

Sakägare
Post- och Inrikes Tidningar
Länsstyrelsen
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Väddö-Tomta 2:103 - föreläggande om rättelse avseende ovårdad
tom t
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. förelägga
ägare till fastigheten Väddö-Tomta
2:103, att snarast, dock senast inom sex månader från att detta beslut vinner laga kraft,
vidta rättelse genom att ta bort
a) Stol, hinkar, metallskenor och övriga saker inom inringat område på bilaga
nummer 1.
b) möbler och trä på bilaga nummer 2,
c) Metallskcnor på bilaga 3
d) Saker inom inringat område på bilaga 4.
e) Sopsäckar och övriga saker redovisade på bilaga 5.
f) Metall och övriga saker inom inringat område på bilaga 6.
g) Kartonger och övriga saker inom inringat område på bilaga 7.
h) Krukor och kartonger redovisade på bilaga 8.
i) Stege, stol, piltavla med mera inom inringat område på bilaga 9.
j) Målarfärgsburkar och burkar med olja.
2. om föreläggandet inte följs
fastigheten Väddö-Tomta 2:103, betala ett vite om 50 000 kronor.

ägare till

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-02-24 konstaterades att det på
fastigheten Väddö-Tomta 2:103 fanns ett flertal lastpallar, metallskenor, träbitar, hinkar,
stolar, möbler, målarfärgsburkar, plastsäckar och kartonger med mera.
Antalet föremål och placering av föremål gör att fastigheten upplevs som ovårdad.
ägare av fastigheten Väddö-Tomta 2:103, har i
skrivelse daterad 2016-03-07 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd
åtgärd. Någon skrivelse eller samtal från fastighetsägaren har inte inkommit till bygg- och
miljökontoret 2016-04-06.
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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 uppkommer.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att de antal lastpallar, metallskenor, träbitar,
hinkar, stolar, möbler, målarfärgsburkar, plastsäckar och kartonger med mera uppgår till en
sådan mängd föremål att det ger ett ovårdat intryck och detta medför en betydande
olägenhet för omkringliggande fastigheter och förbipasserande gång-, cykel-, och
biltrafikanter.
Med det ovan sagda som grund, att tomten är i så pass ovårdat skick att det medför en
olägenhet för omgivningen, de förbipasserande och miljön, beslutar bygg- och
miljönämnden att förelägga ägaren enligt 11 kap 20 § PBL att utföra rättelse genom
uppstädning av fastigheten enligt det som finns beskrivet under beslutsrubriken inom sex
månader från det att beslutet vunnit laga kraft.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om
ägare till fastigheten VäddöTomta 1:203, ska betala ett vite om 50 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då rättelse trots föregående brevkommunicering ännu
inte har vidtagits.

Lagrum
11 kap 20,27, 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2016-02-24
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-04-06

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har genom besiktning av bygg- och miljökontorets miljö- och
hälsoskyddsinspektörer 2016-02-24 fått kännedom om att åtgärder i strid mot
bestämmelserna i plan och bygglagen kan ha vidtagits inom fastigheten.
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Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Väddö-Tomta 1:203, 2016-0224, konstaterat att det på fastigheten finns ett flertal föremål av olika material och typ, bland
annat möbler och målarfärgsburkar.
Kontorets miljö- och häl so skydds inspektör har gjort bedömningen att inga åtgärder står i
strid mot miljöbalkens bestämmelsen

Bakgrund
Fastigheten Väddö-Tomta 2:103 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och
uthus.
Fastighetens areal är 2 084 kvm.
Ägare till fastigheten Väddö-Tomta 2:103,
har i skrivelse daterad
2016-03-07 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring til utförd åtgärd. Någon
förklaring eller skrivelse har inte inkommit.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken
inte uppkommer.
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 (rättelse före läggande).
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 far 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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Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
bygg- och miljönämnden som behövs för att 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 raed 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 saga 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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Älmsta 12:4 - uttagande av byggsanktionsavgift avseende olaga
uppförd tillbyggnad av restaurang utan startbesked
Förslag till besfut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Påföra
ägare till fastigheten Älmsta 12:4, en
byggsanktionsavgift om 44 300 kronor för påbörjandet av byggnation innan bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked.
2, Byggsanktionsavgiften om 44 300 kronor ska betalas in inom två månader från det att
beslutet har vunnit laga kraft.

Motivering
Bygg- och miljökontoret llck efter kontakt med räddningstjänsten 2015-12-10 information om
att en tillbyggnad utförts utan lov på fastigheten Älmsta 12:4. Vid besiktning utförd 2015-12-09
fanns redan den tillbyggnad som var under granskning i ärende 2015-3474, Något startbesked i
ärende 2015-3474 hade inte utfärdats. Startbeskcd för aktuell åtgärd gavs 2015-12-29.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Då utförd tillbyggnads bruttoarea understiger 15 kvadratmeter tillkommer det ingen
sanktionsarea.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är sauktions avgiften för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller S § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked för ett fl erbo stadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en
byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
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År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en b yggs auktions av gi ft om
1 prisbasbelopp då byggnaden är så liten att det inte tillkommer någon byggsanktionsarea.
Detta innebär att byggsanktionsavgiften for att påböija aktuell tillbyggnad utan startbesked
uppgår till 44 300 kronor.
Den aktuella tillbyggnaden har inte tagits i bruk utan slutbesked då byggnation fortfarande
pågår.

Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 7 §, plan- och byggiörordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Planritning från ärende 2015-0790
Planritning från ärende samt beräkning av sanktionsarea 2015-3474
Fotografier från besiktning 2015-12-09
Karta utskriven 2016-01-21
Tjänsteskrivelse 2016-01-21 med tillägg 2016-04-21
Svar på kommunicering 2016-02-18
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-10 § 48

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-12-10 fått kännedom om
att åtgärder kan ha vidtagits utan startbesked inom fastigheten Älmsta 12:4.
Fotografier tagna vid ett besök inom fastigheten 2015-12-09 redovisar den planlösning som
granskades i det pågående ärendet 2015-3474, startbesked utfärdades 2015-12-29.

Bakgrund
Fastigheten Älmsta 12:4 är ianspråktagen och bebyggd med en restaurang varav tillbyggnad
på restaurang avser den nu anmälda åtgärden.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger område för bensinstation.
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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 sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk
som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma Överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktion sarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. cn 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.
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Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den av giftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. for ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärder enligt plan- och bygglagen får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har
lämnat ett startbesked. Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften far uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter
inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp som följer
av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50
prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Kommunicering efter au
Fastighetsägaren inkom 2016-02-18 med ett yttrande i ärendet. Sökanden anför att han
utförde byggnationen för att skydda fastigheten så att väder och vind inte skulle påverka
fastigheten.
Fastighetsägaren anför vidare att denna del av bygget i praktiken startade några
arbetsdagar för tidigt, men det var för att huset inte skulle stå öppet utan skydd.
Eftersom det var en så pass liten byggnadsdel så utgick fastighetsägaren från att detta
inte skulle vara ett hinder och yrkar därför att någon byggsanktionsavgift inte skall
påföras.
Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
arbetsutskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare förslag till beslut att
påföra byggsanktionsavgift.
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Valla 3:1 - föreläggande om bortforsling av avfall på fastigheten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av 26 kap 9, 14, 21 och
22 §§ miljÖbalken (1998:808)
1, 5a och
30 §§ miljÖbalken att
i egenskap
av fastighetsägare till fastigheten Valla 3:1 att
1. Vid vite av 150 000 kronor snarast, dock senast tre månader efter att beslutet delgivits
fastighetsägaren, inom fastigheten Valla 3:1 låta bortforsla allt avfall som idag finns inom
markerad zon i bilaga 1 till godkänd behandlingsanläggning alternativt
återvinningscentral.
2. Vid vite av 1 000 kronor snarast efter att punkt 1 har uppfyllts, dock senast fyra månader
efter att beslutet delgivits fastighetsägaren, inkomma med redovisning för hur avfallet i
punkt 1 ovan har omhändertagits.
3. Vid vite av 30 000 kronor snarast, dock senast fyra månader efter att beslutet delgivits
fastighetsägaren, inkomma med en fackmässigt utförd provtagningsplan för den
markareal som den markerade zonen i bilaga 1 avser. Provtagningsplanen ska anpassas
efter de avfallsslag som återfinns på platsen och innehålla följande uppgifter
a. Vilka medier (mark, vatten etc.) som avses provtas
b. Vilka ämnen som avses provtas
C, Typ av provtagning (grävd grop. borrning, grundvattenrör etc.)
d. Skalenlig provtagningsritning som visar var proverna avses tas

Avgift enligt gällande taxa
För tillsyn enligt miljÖbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljÖbalken
(SFS 1998:808) har kommunfullmäktige i Norrtälje fastställt en taxa för prövning och
tillsyn av miljöfarlig verksamhet, (KF 2015-04-01, 44 §). Enligt taxan för 2016 ska en avgift
på 1175 kronor per handläggningstimme tas ut för bygg- och miljökontorets arbete.
Debitering sker i samband med att ärendet avslutas.
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Motivering
Grundprincipen i jordabalken är att fastighetsägaren både åtnjuter avkastningen av sitt
ägande och svarar for de pålagor som följer av detta. Det är även rimligt att lägga ansvar på
fastighetsägaren på grund av dennes vårdplikt enligt jordabalken. Den markanvändning som
förvaringen och hanteringen av det aktuella avfallet innebär bedöms som miljöfarlig
verksamhet eftersom det fmns en risk får att den underliggande marken förorenas.
Hanteringen av avfallet på fastigheten Valla 3:1 bedöms inte vara hälso- och miljömässigt
godtagbar.
Avfallet som återfanns på den aktuella platsen vid inspektion 2012-07-30 samt 2016-02-10,
se bilaga 2, omfattar en yta av uppskattningsvis 2500 m 2 och bedömdes vid inspektion
utgöras av bland annat byggavfall, elektronikavfall och hushållsavfall Bygg- och
miljönämnden bedömer att förseelsen ska klassas som nedskräpning eftersom allmänheten
har insyn och tillträde till platsen,
Fastighetsägaren
vid kommunicering med bygg- och miljökontoret
2012-08-13, i ärende med diarienummer 2012-001983, angett att han var medveten om den
dumpning av avfall som skedde på fastigheten Valla 3:1 under år 2012. På grund av detta
bedöms 4 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
inte vara tillämpbar.
Eftersom avfallet legat på platsen under en längre tid och därför kan ha gett upphov till
urlaknin^v^m liofarliga ämnen, bedömer bygg- och miljönämnden att det är skäligt att
ål ägga
att inkomma med en fackmässigt utförd provtagningsplan för platsen.
Provtagning ska ske efter det att uppstädning skett i enlighet med punkt 1 i detta
föreläggande. Det är viktigt att cn dialog förs med bygg- och miljökontoret för att
säkerställa att provtagningsplanen uppfyller gällande krav och i sin förlängning leder till att
en erforderlig utredning görs på den aktuella platsen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att förvaringen på fastigheten är att betrakta som
nedskräpning och avfallet bedöms utgöra en risk för att kunna förorena närliggande mark
och vatten. Bygg- och miljönämnden gör den samlade bedömningen, utifrån miljöbalkens
regler och hur avfallshanteringen ser ut på fastigheten samt ett allmänt risktänkande, att
åtgärder är nödvändiga.
Bygg- oclyniliönämnden bedömer att det är rimligt att förena detta föreläggande med vite
eftersom
att inte efterleva villkor uppsatta i tidigare föreläggande, avseende
bortforsling av samma avfall, i ärende med diarienummer 2012-001983. Ett sammanlagt
vitesbelopp på 181 000 kronor bedöms vara skäligt eftersom kostnaden för att följa det
aktuella föreläggandet bedöms uppgå till minst det beloppet.
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Underlag tffl beslut
Oanmäld inspektion (diarienummer 2012-001983) 2012-07-30
Kommuni c ering med fastighetsägaren (diarienummer 2012-001983) 2012-08-13
Klagomål 2016-02-09
Oanmäld inspektion 2016-02-10
Karta
Fotografier på avfall
Tjänsteskrivelse 2 0 16-04-01

Bakgrund
2012-07-24 inkom ett klagomål till bygg- och miljönämnden avseende dumpning av avfall
på fastigheten Valla 3:1, diarienummer 2012-001983. Klagomålet efterföljdes av inspektion
från bygg- och miljökontoret 2012-07-30 och bedömningen var att det rörde sig om
dumpning av sopavfall.
Av information som framkom, dels vid inspektionen, dels i samtal med inblandade kommer
materialet från. dåvarande Apelns Big Bags sorteringsverksamhet vid avfallsanläggningen i
L ö t Det framkom a v e r ^ itH a s tig h e ts ä g a re n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |k ä n d e till verksamheten. I
telefonsamtal mellan
och bygg- och miljökontoret 2012-08-13 bekräftade
att han kände till den dum m un^rv avfall som skett på hans fastighet. 2012-12-06
föreläde bygg- och m iljö n ä m n d e n ^ ^ ^ ^ ^ J att vid vite låta bortforsla och omhänderta
avfallet som klagomålet avsåg. 2013-04-04 gjorde bygg- och miljökontoret åter en
inspektion på fastigheten och det kunde konstateras att föreläggandet inte följts.
Fastighetsägaren ådömdes 2013-11-05 att betala vite för att inte ha följt villkoren i utfärdat
föreläggande.
2016-02-09 inkom åter ett klagomål på fastigheten, avseende samma avfall som i ovan
nämnda ärende. 2016-02-10 utförde bygg- och miljökontoret en inspektion på fastigheten
och bedömningen gjordes att omständigheterna inte har förändrats sedan den initiala
inspektionen 2012-07-30.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 2 § ska alla som bedriver en verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot
olägenhet.
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Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller 2 och 3 §§ miljöbalken i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem.
Enligt 15 kap 1 § miljöbalken avser avfall vaije föremål eller ämne som innehavaren gör sig
av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Enligt 15 kap 5a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Enligt 15 kap 30 § miljöbalken får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten
har tillträde eller insyn till.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som
behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av ballten ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken far beslut om förelägganden förenas med vite.
Enligt 26 kap 21 § miljöbalken far tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i
föreskrifter som meddelats med stöd av ballcen, att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen.
Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa och miljö eller den som annars
är skyldig att avhjälpa en olägenhet skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten som behövs for tillsynen.

Övrigt
Bygg- och miljönämnden kommer, med stöd av 26 kap 15 § miljöbalken, att registrera
beslutet hos inskrivningsmyndighetens fastighetsregister. Beslutet gäller därefter även för
ny fastighetsägare om fastigheten säljs eller om andra förändringar sker i samband med
fastighetsreglering.
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Alen 5 - Nya kvartersnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg-och Miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. följande nya kvartersnamn i Norrtälje antas
Rödalen
Gråalen

Motivering
Kvarteret Alen kommer i ny detaljplan föreslås delas i tre kvarter. På grund av detta föreslår
vi att kvarteret i mitten bibehålls som Alen medan sidokvarteren far nya namn i form av
alartema röd- och gråalen.
Då angränsande kvarter även är namnsatta på trädartstema bibehålls detta tema i den nya
namnsättningen. Namnet Rödalen har valts eftersom det funnits röda hus i det område som
nu far detta kvartersnamn och på motsvarande sätt har gråa hus funnits i det område som nu
far kvartersnamnet Gråalen. För den mittersta delen av området behålls kvartersnamn et
Alen.

Underlag till beslut
Tj än ste skrivelse 2016-04-25
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Mellingeholm 6:1 - Nya kvartersnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg-och Miljönämndens arbetsutskott beslutar
L följande nya kvartersnamn i Mellingeholm antas
Trålen
Noten

Motivering
Området är närliggande industriområdet Görla som sedan tidigare föreslagits namnsätta
kvarteren efter temat fiskeredskap. Det missades dock då av Lantmäteriet när det styckades
av men förslaget ligger kvar for framtida regleringar.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2016-04-15
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Banvallen 1, Dammen 8, Gransäter 5, Tälje 3:1 och 5:1 fastställande av namn på parker och platser i Norrtälje
Beslut
Bygg-och Miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. följande park och platsnamn i Norrtälje antas
Kvarntorget, Åvilan, Skvallcrtorgct, Sista tillfället,
Ruriks plats, Billborgsplatsen, Gransätersparken

Motivering
Kvamtorget
Den öppna platsen nedanför Kvamgränd i anslutning till Kvambron. Finns med på 1722 års
karta över Norrtälje som ett av Norrtäljes fyra torg.
Skvallertorget
Torget kallas Skvallertorget i folkmun.
Åvilan
Den vilsamma romantiska platsen vid ån vid gamla brandstationen (senare konsthallen).
Sista tillfället
Platsen i slutet av Tillfällegatan vars namn i sin tur har sin grund i att här var sista tillfället
för sjömän att besöka krogen på sin väg ner till hamnen.
Ruriks plats
Platsen där modellen över Ruriks skepp finns.
Billborgsplatsen
Ligger vid det relativt nya bostadsområdet vid Billborgsgatan. Handelsmannen Johan Niklas
Billborg var riksdagsman för Norrtälje och levde mellan årenl742 och 1816.
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Gransätersparken
Parken ligger i slutet av Gransätersgatan och kommer att rustas upp.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2016-03-03
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Rimbo-Vallby 5:91 m.fl - Nya kvartersnamn i Rimbo
Beslut
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till bygg- och
miljökontoret för förslag med hästraser som grund
1, följande nya kvartersnamn i Rimbo - Vallby föreslogs
Ponnyn, Mustangen, Valacken, Hingsten, Ardennem, Fjordingen, Russet, Stoet

Motivering
1 det aktuella området låg tidigare Vallby gård med tillhörande ridhus och hästhagar.
Kontorets förslag hade hästtema som grund. Arbetsutskottet vill begränsa kvartersnamnen till
endast hästrasen

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2016-04-25
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Delår 1 Bygg- och miljönämnden 2016
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna delårsrapport 1, mars
månad 2016, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016.

Underlag för beslut
Delårsrapport 1 för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016, mars månad 2016.
Tjänsteskri velse 2016-04-20

Sammanfattning
De mål som gäller för nämndens verksamhet har till stor del uppfyllts under delåret.
För del år 1 redovisar verksamheten ett överskott om 3 633 tkr. Nämnden prognostiserar
därmed ett överskott på 3 668 tkr för år 2016.
För plan- och bygglagen gäller en helt ny taxekonstruktion från och med 1 januari 2016,
vilken har varit svår att förutse konsekvenserna av. Vid tillämpning av den nya taxan för
ärenden enligt plan- och bygglagen m.m. har bygg- och miljökontoret uppmärksammat att
den uppskattade medeltldsåtgången för några av de minst tidskrävande åtgärderna har
skattats för högt, varför ett förslag till revidering av taxan nu är på väg till
Kommunfullmäktige. Med m er erfarenheter av taxan, samt med de effelctiviseringsmetoder
som kontoret ständigt använder sig av, kan fler revideringar bli aktuella. Bygg- och
miljökontoret har också uppmärksammat att det har uppstått kostnader inom andra delar av
kommunen, till följd av de digitaliseringssatsningar som kontoret genomfört. Det är
naturligtvis rimligt att dessa kostnader identifieras och omfördelas till nämndens
verksamhet.
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Ärendeingången, och utflöde av beslut, har under första delåret 2016 varit fortsatt hög och
trenden ar uppåtgående, fokus ligger på kontroll Över ärende- och informationsflöde samt
kring hög effektivitet och kvalitet.
I sommar genomför kontoret ett pilotprojekt, "VA/Bygglovbussen" där vi kommer att möta
invånare på plats i olika delar av kommunen. Planering inför detta pågår intensivt nu.
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

VA-planen Norrtälje kommun 2016

2.

Gärsta 1:15

3.

Inventering av förskolor
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