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GÄRSTA 1:15 ■strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad
av ett enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1, Avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-35 och. 26 §§ miljöbalken for nybyggnad av ett
enbostadshus inom fastigheten Gärsta 1:15
2. Avslå bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Gärsta 1:15

Motivering
Sökande har redan tidigare, 2014-03-27, lämnat in en ansökan om bygglov och
strandslcyddsdipens för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Gärsta 1:15.
2014-12-11 tog bygg- och miljönämnden beslut att avslå ansökan med hänvisning till att
särskilda skäl att bevilja dispens från strandskyddet för nybyggnad, av ett enbostadshus
saknades.

Nu sökt bygglov ar placerat på i stort sett samma plats som det tidigare sökta bygglovet. Det
innebär att samma bedömning görs som förra gången.
Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus inom
fastigheten Gärsta 1:15. På fastigheten fmns idag en större och en mindre byggnad. Den
större byggnaden har utgjort en del av en nedlagd sågverksamhet Båda byggnaderna är i
dåligt skick, vilket kunde konstateras vid en besiktning på platsen 2015-11-16, Befintliga
byggnader bedöms inte ha en privati serande effekt. Fastigheten Gärsta 1:15 bedöms idag
vara tillgänglig för allmänheten, Nybyggnad av ett enbostadshus skulle ge ett privatiserao.de
intryck och ha en avhållande effekt för allmänheten.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.

Utdragsb estyrkande
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Sökt åtgärd skulle ha en privatiseran.de effekt på bekostnad av ett område som idag bedöms
vara tillgängligt för allmänheten.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
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.
Några av miljöbalkens skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för
sökt åtgärd. Ansökan bedöms i och med detta inte vara förenlig med de allmänna intressen
som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Gärsta. 1:15 bedöms
inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2015-11-17 med tillägg 2016-05-10
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 207
Svar på komunicermg 2016-03-15

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

Bakgrund
Fastigheten ingår i ett område som saknar detaljplan och är bebyggd med ett större och ett
mindre uthus och har en areal på 2,65 ha. Enligt arkivhandlingar från 80-talet har dessa
byggnader används i en före detta sågindustri.

Ansökan är inte komplett gällande ritningarna men då inga skäl for att bevilja dispens
bedöms finnas har inga kompletteringar begärts in.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.

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

Inom ett stran.dskydd.at 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 får djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.

Utdragsbestyrkande
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Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skal 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 t anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/0 9:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- oeh 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.

Kommunicering
Sökanden inkom 2016-03-15 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. I yttrandet beskrivs att sågverksamhet tidigare har
bedrivits på fastigheten men att denna lades ner på 1970-talet. Sedan har fastigheten
enbart använts för uppställning av manskapsbodar, containrar, släp mm. Det beskrivs
också att det finns mycket skrot, rivningsmassor med mera på fastigheten som är en fåra
för allmänheten. 1. beskrivningen nämns också att ett bostadshus på 7x12 meter funnits
på fastigheten. Foton eller annan dokumentation som styrker att ett bostadshus funnits
på platsen saknas. På gamla flygfotografier syns det att det funnits en byggnad på den
plats sökande anger att bostadshuset funnits på. Flygfotografierna kan dock inte
fastställa byggnadens funktion. Detta bostadshus var dock placerat på en annan del av
fastigheten än den plats som man nu önskar bebygga med enbostadshus, c:a 55 meter
ifrån. Sökt byggnad kan därför inte anses vara en ersättningsbyggnad for den rivna
byggnaden.

Utdragsbestyrkande
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På fastigheten finns tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning. Enligt
tidigare yttrande från sökande fanns det vid tiden för ansökan om avloppsanläggningen
ett bostadshus på fastigheten. Detta avlopp ger inte rätt att uppföra en ny byggnad.
Inget i yttrandet förändrar bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta
förändrar arbetsutskottets ställningstagande.

Utdragsbestyrkande
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Hysingsvik 3:17 - Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjade
åtgärder utan att startbesked utfärdats
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta
1. påföra!
ägare och byggherre för
fastigheten Hysingsvik 3:17, en byggsanktionsavgift om 64 509 kronor för påbörjandet
av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked.

2.

byggsanktionsavgifien om 64 509 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga .'kraft.

Motivering
2016-03-23 var kontorets hälsoskyddsmspektörer på inspektion och har i tjänsteanteckning
skrivit att förskolan i detta nu byggs om till gemen samhetsboende och att ombyggnaden
planeras vara klar i mitten av april Bygg- och miljökontoret mottog även 2016-03-30
information från kommunens fastighetsavdelning om att åtgärder påbörjats vad avser
ombyggnaden av byggnad från förskola/kontor till bostad innan sfartbesked utfärdats.

Startbesked utfärdades 2016-04-07.
Enligt 11 kap 51 § plam och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen,
Berörd byggnad har en area om 384 kvm.
Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgifien för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen
och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
!. för ett en- eller tv åbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
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2. får en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handel sbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanlctionsarea som ändringen avser, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,25 x 44 300 = 11 075 kronor
Tilläggsavgiften för att påbörja åtgärder som avser en sådan ändrad användning av en
tidigare kontorsbyggnad är 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea.
som ändringen avser.
Den area som tidigare har varit kontor uppgår till 86,99 kvadratmeter vilket ger en
sanktionsavgift om 71,99.
Detta ger en tilläggsavgift om 0,0125 x 44 300 = 553,75
553,75 x 71,99 = 39 864,5 kronor.
Tilläggsavgiften för att påbörja åtgärder som avser en sådan ändrad användning av en
tidigare annan byggnad är 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea
som ändringen avser.
Den area som tidigare har varit kontor uppgår till 297 kvadratmeter vilket ger en
sanktionsarea om 282 kvadratmeter.
Detta ger en tilläggsavgift om 0,00625 x 44 300 = 276,875
276,875 x 282 = 78 079 kronor.
Den totala sanktionsavgiften uppgår till 11 075 +- 39 864,5+78 079 = 129 018,5 kronor.
Enligt 9 kap 3a § plan.- och byggförordningen ska avgiften bestämmas till hälften om den
avgiftsskyldige hade fått bygglov för åtgärden när åtgärden påbörjades.
Detta innebär att sanktionsavgiften för den aktuella överträdelsen blir 64 509 kronor.

Utdragsbestyrkande
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Lagrum
10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 8 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut
Tjänsteanteckning från besiktning av halsoskyddsinspektör 2016-03-23
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2016-04-26
Karta utskriven 2016-05-06
Tjänsteskrivelse 2016-05-06

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2016-03-30 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits ntan startbesked inom fastigheten Hysingsvik 3:17.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Hysingsvik 3:17 2016-03-23
konstaterat att
”Ventilationen är ny till viss del där ventilationen är mekanisk till- och frånluft med
värmeväxlare (FTX.) och i övrigt har ventilationen rustats med nya kanaler. Ombyggnaden
planeras vara klar den 1 april och klar för inflytt i mitten av april. Befintliga linoleumgolv
behålls. Nya tak med extra gipsskiva för brandklassningen. Nymålade väggar och tak.
Direktverkande el. Boendet har befintliga WC och badrum och har dessutom kompletterats
med ytterligare nya WC och badrum.”
2016-04-04 inkom besiktningsprotokoll, obligatorisk ventilationskontroll, där det framgår
att byggnaden är en före detta förskola som anpassats till asylboende.
Startbesked utfärdades 2016-04-07.
Norrtälje kommuns fastighetsavdelning har även informerat om att åtgärder som ansökan
avser har utförts innan startbesked har utfärdats.

Bakgrund
Fastigheten Hysingsvik 3:17 är ianspråktagen och bebyggd med en byggnad varav åtgärder
som avser byggnaden avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Utdragsbestyrkande
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Bygglov för ändrad användning från förskola/kontor till bostad inkom 2016-02-12,
Fastighetsägaren inkom 2016-04-26 med ett yttrande i ärendet. Enligt fastighetsägaren så
har inga bygglovspliktiga åtgärder utförts innan startbesked utfärdats. De arbeten som är
utförda är enbart normala underhållsarbeten såsom målning mm.

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 avgifts skyldige 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 fasti gliet 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.

Utdragsbes tyrkande
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Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas, Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser
Enligt 9 kap 3 a § plan.- och byggförordningen ska. om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2, hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsankiionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen
och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultureller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om Bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
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Åtgärden får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid en
eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en bygg sanktionsavgift. Avgiften
far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Näs 1:9 - Olaga fasadändrtng och ändring i konstruktioner samt
rivning av ekonomibyggnad
Förslag till beslut
Arbetsutskottet .föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1* Avskriva ärendet då aktuella åtgärder inte bedöms vara bygglovspliktiga samt att något
skäl för ingripande på någon arman grund inte har framkommit.

Motivering
En anmälan om olaga fasadändringar samt ändring i konstruktion och rivning av
ekonomibyggnad inkom till bygg- och miljökontoret 2015-10-14. 2015-10-16 inkom ett
mail från Tyréns AB där de skriver att d.e har blivit kontaktade av boende i riksintresset får
kulturmiljövården om att ägaren bygger om sim ekonomibyggnader på ett ”hårdhänt sätt”.
Dessa förändringar bedömdes inverka märkbart på miljöns bärande kulturvärden.

I och med att fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för
fasadändring eller rivning av ekonomibyggnader. Värsamhetskravet och
förvanskningsförbudet enligt 8 kap 17 § plan- och bygglagen och 8 kap 13 § plan- och
bygglagen gäller dock för alla byggnader och även om en åtgärd inte är bygglovs- eller
amnälmngspliktig.
Det kvarstår därför för bygg- och miljönämnden att göra en bedömning om de utförda
åtgärderna förvanskar byggnaderna enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen. 1paragrafen står
det att en byggnad som ar särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
Bygg- och miljökontoret utförde 2016-03-11 en besiktning tillsammans med en representant
från Stockholms byggnadsantikvarier. Enligt det utlåtande som Stockholms
byggnadsantikvarier inkom med 2016-04-08 är motiveringen till riksintresset att platsen och
byggnaderna är en herrgårdsmiijö som är ett bra och pedagogiskt exempel på
levnadsförhållandena på en mindre herrgård vid slutet av 1700-talet. Stockholms
byggnadsantikvarier anser att de nu utförda byggnationerna inte påverkar motiveringen till
riksintresset men att de påverkar gårdens kulturhistoriska värden på ett negativt sätt.

Utdragsbestyrkande
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Likaså menar Stockholms byggnadsantikvarier att det är viktigt att åtgärder utförs med
traditionella material och metoder, att byta befintligt tegeltak mot svart bandplåt påverkar
byggnadens kulturhistoriska värde negativt samt byte och förstoming av fönster.
Ekonomibyggnaderna utgör en betydelsefull del av vårt kulturarv. En stor del av dessa står
numera utan användning. Jordbrukets äldre byggnadstyper är inte bara essentiella för
närmiljön, utan även för helhetsupplevelsen av landskapet. De utgör ett dokument Över
tidigare generationers byggande och brukande. Behovet av att bevara och underhålla dessa
byggnader ar i många fall stort. När de äldre ekonomibyggnaderna förfaller och rivs utarmas
landsbygdens kulturlandskap.
Fastighetsägaren inkom 2015-10-21 med ett yttrande i ärendet där alla åtgärder redovisas.
Fastighetsägaren anför att bärande delar i konstruktionerna var avsågade och. att
takkonstruktionen var bristfälligt lagad på ett antal ställen. Alla byggnaderna har utformats
så likt det ursprungliga som möjligt då dessa byggnader ska läsas ihop med övriga men
också om möjligt finna en praktisk användning i framtiden.
1 den kulturmiljöutredning som är framtagen står bland annat att byggnaders exteriör inte far
förändras genom exempelvis byte av fasadmaterial, fönster, takmaterial eller färgtyp och
kulör samt att ursprungliga material bör bevaras. Vidare står att underhåll ska ske varsamt
med traditionella metoder och material. Den kringbyggda ladugårdsmiljöns långa
kontinuitet med flera äldre delar beskrivs som en betydelsefull länk mellan herrgården och
statarbacken.
Ordvalet bör har i överprövningar i liknande ärenden inte visat sig vara lika starkt som ska.
Nyckelkaraktärema enligt den kulturmiljöutredning som är framtagen är byggnadernas
placering i landskapet och de öppna fältens överbliekbarhet. Stockholms
byggnadsantikvarier har i sitt utlåtande gjort bedömningen att de utförda byggnationerna
inte påverkar motiveringen till riksintresset. Bygg- och miljökontoret gör med stöd av
ovanstående gjort bedömningen att åtgärderna påverkar de enskilda byggnadernas
kulturhistoriska värden men inte på ett sådant sätt att byggnaderna enligt 8 kap 17 § och 8
kap 13 § plan- och bygglagen kan anses förvanskade.
Något skäl för ingiipan.de på någon annan grund inte har framkommit.
Lagrum
8 kap 17 § och 13 § plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §8 6

SAMMANTRÄDESFROTOKOLL
Datum

3(4)

2016-06-02

Dnr 2015-3055

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2016-03-11
Utlåtande från Stockholms byggnadsantikvarier 2016-04-08
Yttrande från fastighetsägaren 2015-10-21
Karta utskriven 2016-05-02
Tjänsteskrivelse 2016-05-02

Ärendet
Olaga anmälan om förvanskning av byggnader inom riksintresse for kulturmiljövården.

Bakgrund
Anmälan om att ekonomibyggnader renoverades ”hårdhänt” inom riksintresse för
kultunniljövården inkom till bygg- och miljökontoret 2015-10-14.

Besiktning på fastigheten tillsammans med Stockholms byggnadsantikvarier utfördes 201603-11.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Näs 1:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön, Näs gård (se kapitel 12). Motiveringen lyder: ”Näs
utgör ett åskådligt exempel på en välbevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet, vackert belägen
vid sjön Sparren. Uthus, ekonomibyggnader, vegetation med allén som en viktig
beståndsdel utgör omistliga inslag i den värdefulla miljön.”
Näs gård började uppföras på 1600-talet. Sin nuvarande bebyggelsemässiga prägel som
herrgård fick det på 1700-talet då huvudbyggnad med flyglar samt en samlad
ekonomibyggnadsdel uppfördes. Ekonomibyggnaderna förnyades delvis på 1800-talet då
bland annat statarbostäder uppfördes liksom handelsträdgård. Fram till dags dato har endast
ett fatal nya byggnader uppförts på 1900- och 2000-talet.
Norrtälje kommun har låtit ta fram en fördjupad beskrivning över riksintresset Näs.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastighetens areal är 128,5 ha.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen får inte en byggnad som är särskilt värdefull från
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt förvanskas.

Vid en ändring och flyttning av en byggnad ska detta utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden enligt 8 kap 17 § plan- och
bygglagen.
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Sparta 4 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av
åtgärder utan startbesked
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslå *
1
*......
tt
1, påföra byggherren
en byggsanktionsavgift om
37 323 kronor for påbörjandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett
beslut om startbesked.

2

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

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

Att ändra verksamhetsldass vad gäller brandskyddet är enligt boverket en anmälningspliktig
åtgärd. Detta innebär att en anmälningspliktig åtgärd utförts på fastigheten i det ögonblick
då byggnaden togs i anspråk som ett gemensamhetsboende.
Efter kontorets besiktning förelädes verksamheten att inkomma med en anmälan i det fall de
önskade bedriva verksamheten i byggnaden. Under besöket informerades verksamheten om
att inga åtgärder får påbörjas innan startbesked utfärdats. Räddningstjänsten informerade
även verksamheten om vilka åtgärder de måste vidta enligt lagen om skydd om olyckor.
En anmälan om ändring av brandskyddet inkom till bygg- och miljönämnden 2015-12-21.
Startbesked utfärdades 2016-02-04 i ärendet. Kommunen mottog doek ett mail från
verksamheten 2016-01-24 där det framgår att byggnaden har byggts om och att
utrymningslarm har installerats. Enligt verksamheten står huset och väntar på boende.
Detta innebär att de åtgärder som verksamheten har skickat in en anmälan om har utförts
innan startbesked har utfärdats.
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Enligt 11 kap 5 1. § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordningen.
Berörd byggnad har en area om 252 kvm vilket ger en sanlctionsarea om 252 - 1 5 = 237
kvm.
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i
fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och
bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025
prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt
påverkar brandskyddet.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,25 x 44 300 - 11 075
0,0025x44 300=110,75
110,75 x 2 3 7 = 26 247,75
Den totala sanktiomavgiften för att ha påbörjat åtgärderna innan startbesked utfärdats
uppgår till 11075 + 26 247,75 = 37 323 kronor.

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

Undertag titt beslut
Skrivelse från verksamheten inkom 2016-01-24
Startbesked utfärdat 2016-02-04
Tjänsteskrivelse 2016-03-08 med tillägg 2016-05-02
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-07 § 61
Yttrande från verksamheten 2016-05-02

Utdragsbe styrkande
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har genom besiktning 2015-12-04 fått kännedom om att åtgärder
kan ha vidtagits utan startbesked inom fastigheten Sparta 4.

Bakgrund
Fastigheten Sparta 4 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad med carport
varav verksamheten i huvudbyggnaden avser den nu anmälda åtgärden.

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostadsändamål.

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

Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall 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 fordel av Överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsslcyldiga för samma överträdelse ar de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
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Enligt 9 kap 1 § plan- och byggtÖrordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1, en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen ar byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked
1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss,
2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad,
3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning för
ventilation,
4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp,
5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 §
första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
byggnads- eller markarea för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett
område som utgör en värdefull miljö.
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Om åtgärden i första stycket 3 -7 inte berör en byggnads- eller markarea är
byggsanktion savgiften
1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller anordning
för ventilation,
2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för
vattenför sörj ning eller avlopp,
3. 0,25 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,
4. 1 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42
§ första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och
5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett
område som utgör en värdefull miljö.

Ovrlga upplysningar
En byggsanktionsavgilt 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.

Åtgärden far inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid en
eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften
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.
Öm 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.

LMragsbest yrkande
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Dnr 2015-3564

Kommunicering
Sökanden inkom 2016-05-02 med ett yttrande Över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Enligt yttrande så har åtgärder vad gäller brandskyddet
utförts såsom att gips har satts upp och brandlarm installerats, Det var dessa åtgärder
som anmälan inskickad 2015-12-21 avsåg. Startbesked för åtgärderna utfärdades 201602-04. Mail från verksamheten om att utrymningslarm och att huset har byggts om
inkom 2016-01-24.

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 bygg sanktions avgift.

Oidragsbes tyrkande
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Sundskär 1:30 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad
av fritidshus
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att besluta
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-1.5 och 26 §§ miljöbalken samt att avslå bygglov
för nybyggnad av fritidshus enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen inom fastigheten
Sundskär 1:30.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån for eget bi fal Isyrkande.

Motivering
Av ingivna handlingar framgår att ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för ett
fritidshus mom Sundskär 1:3() med stöd av Mark- och miljödomstolens dom P 4541-13 och
M 4543-13 med vidarehänvisning till att länsstyrelsens dom (4032-16072-2013) utgör
vägledning för beviljande av dispens vid en alternativ placering av fritidshuset. Bygg- och
miljönämnden kan konstatera att det aktuella uttalandet i länsstyrelsens beslut är ett
förtydligande av ramen för vad överprövande instans kan pröva. Detta innebär att vid en
öveiprövning är det endast det överklagade beslutet som kan bedömas och inte andra
alternativa lösningar såsom annan placering eller en annan byggnads area.

Äldre byggnader inom fastigheten som brunnit eller flyttats medför inte per automatik att
skäl fmns för att bevilja strandskyddsdispens avseende ersättningsbyggnader.
Förutsättningarna för återupp förande av en byggnad är dels att detta sker inom cirka ett år
efter brand/flytt, och dels att byggnaden kan verifieras som en ersattningsbyggnad till
användning, storlek och placering. Ersätts inte byggnaden kommer den mark som eventuellt
varit ianspråktagen till följd av byggnationen att återgå till att vara allemansrättsligl
tillgänglig.

Utdragsbestyrkandfl
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.Mark- och miljödomstolen har 2013-03-26, 2013-11-07 och 2015-05-26 bedömt frågan om
fastighetens enda befintliga byggnad tillskapar någon hemfridszon. I dom P 6826-12/M
6828-12, dom P 4541-13/M 4543-13 samt dom P 1424-15/M 1426-15 konstaterar mark- och
miljödomstolen att den befintliga byggnaden på fastigheten utgör ett enklare uthus, samt att
byggnaden inte kan anses ha uppförts för bostadsändamål och att fastigheten därmed inte
heller är ianspråktagen för bostadsändamål.
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att det inte har framkommit några nya
omständigheter i det nu aktuella ärendet som förändrar bedömningen av strandskyddsfrågan
jämfört med tidigare domar i mark- och miljödomstolen. Denna utgångspunkt innebär att
fastigheten idag är tillgänglig enligt allemansrätten och av betydelse för friluftslivet. Ett
fritidshus på platsen skulle genom sin användning och hemfridszon ta i anspråk mark eller
avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är allemansrättsllgt tillgänglig. Den
ändrade placeringen jämfört med tidigare provade ärenden innebär inte någon annan
bedömning av frågan om fastigheten är ianspråktagen.
Strandskyddet är vidare ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten ar 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.
Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap 25 § miljöhalken far en inskränkning i enskildas
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna i 7 kap
mlljöbalken inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Bestämmelserna medför dock inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra
omständigheter än de särskilda skäl som anges i 7 kap 18c § miljöhalken. Vid en avvägning
mellan det allmänna intresset av att fastigheten bevaras i sitt nuvarande tillstånd och det
enskilda intresset att bebygga den bedöms det allmänna intresset väga tyngre.
Den omständigheten att fastigheten är otillgänglig för allmänheten på grund av till exempel
oländig terräng eller att fastigheten är belägen på en ö dit besökare sällan tar sig utgör inte
skäl för att strandskyddsdispens kan beviljas. Utöver att tillvarata allmänhetens intresse
syftar även strandskyddsbestämmelsema till att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv
i strandnära lägen.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte heller vara förenlig med de
allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen. I enlighet med detta
ska även ansökan om bygglov for nybyggnad av fritidshus avslås.

Utdrag sb esty rkande
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Lagrum
3 ,4 och 7 kap 13-15, 18b, c, 25 och 26 §§ miljöbalken,
2 kap 2, 4 och 6 §§ samt 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskri velse 2016-05-16

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom
fastigheten Sundskär 1:30.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och är belägen inom sammanhållen
bebyggelse.

Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal består av 4270 m2 landareal.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården, antagen 2005-08-29.
Tomtplatsen omfattas av utökat strandskydd, 300 meter, och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sundskär 1:3Ö belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden, riksintresseområde för friluftslivet
och riksintresseområde får naturvård, samt enligt översiktsplanen belägen inom ett område
med höga naturvärden (se kapitel 12).

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

Utdragsb estyrkande
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten hrån 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 for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken far strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. Inte strider mot områdesbestämmelserna,
2. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap, och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelserna.

Utdrag sb estyrk ande
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Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
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.

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

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

Utdragsbe styrkande

Sundskär 1:30 (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov och strandskyddsdispens
Motivering:
Dispensskäl MB 7 kap § 18:c, pkt 1
Avsikten med avstyckning är fö r bostadsändamål. Protokoll Dnr 282/66 B2, 23 november 1966.
Fastigheten ingår i en sammanhållen bebyggelse. Se tjänsteskriveisen under Bakgrund Fastigheten är
bebyggd och uppfattas hänga samman med kringliggande bebyggelse, i formell mening är
fastigheten aliemansrättsligt tillgänglig, Med vad som tidigare sagts om sammanhållen bebyggelse
och övriga omständigheter på platsen kan dock fastigheten knappast uppfattas som aliemansrättsligt
tillgänglig och därmed även med hänsyn till sin ringa areal är utan egentlig betydelse fö r friluftslivet.
Bebyggelsen med fritidshus enligt intentionerna med avstyckningen skulle inte påverka djur eller
växtlivet på ett negativt sätt.
Med hänsynstagande till fastighetsägarens intressen innebär att det inte finns någon annan möjlighet
att använda fastigheten fö r sitt ursprungliga syfte än att tillåta uppförandet av ett fritidshus. Ett
undantag från strandskyddet kan därför inte anses gå längre än vad som krävs för a tt syftet med
strandskyddsbestämmeiserna skall tillgodoses 7 kap § 25

Norrtälje2016/06-02

Ingmar Wallén (M)
2:e vice ordförande

Svante Norström (M)
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VÄDDÖ-TOMTA 5:173 - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
(ingiasning av befintlig altan)
Förslag trli beslut
Arbetsutskottet föreslår att besluta
I . avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Motivering
En ansökan liar inkommit till bygg- och miljönämnden gällande att få uppföra ett uterum
över befintlig altan på 13 m 2 inom fastigheten Väddö-Tomta 5:173.

Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader med. en maximal byggnadsarea på 80 m 2 för huvudbyggnad och 40
m2 för komplementbyggnaderna. Fastigheten är redan bebyggd med ett enbostadshus och en
komplementbyggnad med en byggnadsarea på 87 m2 för huvudbyggnad och 41 m2 för
komplementbyggnad. Då byggrätten redan är utnyttjad kommer vaije sökt bygglov att strida
mot detaljplanen.
Inlämnat förslag strider mot detaljplanens bestämmelser gällande maximalt tillåten
byggnadsarea.
Vid en ansökan om lov inom detaljplan ska hänsyn tas till tidigare beviljade åtgärder som
strider mot gällande bestämmelser på fastigheten. Den samlade bedömningen är att nu sökt
tillbyggnad av enbostadshus strider mot planbestämmelserna och med syftet med planen.
Tillbyggnaden bedöms inte vara en sådan liten åtgärd, som avses i 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen
N u sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen..

Lagrum
9 kap 30 och 31 §§ plam och bygglagen

i

Utdragsöe styrkande
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Undertag titt beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-05-04

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasning av befintlig altan,

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger byggnation av en huvudbyggnad med
byggnadsarea på 80 m2 och två komplementbyggnader på en sammanlagd byggnadsarea på
40 m2.
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus med en byggnadsarea på 87 m2 och en
komplementbyggnad med en byggnadsarea på 41 m2, vilket innebär att byggnadsarea redan
är överskriden och är en avvikelse som strider mot detaljplanen.

Fastigheten har nyttjat sin Attefallstill.byggn.ad på 15 m2 enligt plan och bygglagen kap 9
4b §. Diarienummer BoM 2015-003690.
Fastighetens areal är 1 982m2.
Aktuell ansökan gäller en tillbyggnad av ett uterum på 13 m2. Sökt åtgärd strider mot
gällande detaljplan vad gäller byggnadsarean.
Sökande har beretts möjlighet att dra tillbaka sin ansökan, Sökande har valt att fa sitt ärende
prövat av bygg- och miljönämnden.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b c § plan- och bygglagen far trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som solcs och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande
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Västra Libby 4:1- förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
och garage
Förslag fili beslut
Arbetsutskottet föreslår att besluta
1. avslå förhandsbesked får nybyggnad av ett enbostadshus och garage,

Motivering
Platsen får sökt åtgärd berörs av vägområde for väg 77 där trafikverkets tillstånd för
byggnation kravs enligt 43 § väglagen. Vägområdet sträcker sig 30 meter in på den tänkta
tomten. Redovisade byggnationer är placerade utanför vägområdet men vägområdet
kommer att begränsa den bebyggbara. delen av tänkt tomt avsevärt.

Trafikverket bar i yttrande till bygg- och miljönämnden anfört att man arbetar med en
vägplan på sträckan Länsgränsen-Rösa i syfte att förbättra framkomligheten och
trafiksäkerheten på sträckan, oeh samtidigt minska miljöpåverkan. Beslut om lokalisering
väntas ske under 2016. Den aktuella vägsträcka som gränsar till den sökta platsen kommer
med all säkerhet att bli berörd av vägutbyggnaden då den ligger inom det föreslagna
breddade vägområdet. Detta innebär att den sökta platsen kan komma att bli föremål for
fastighetsreglering eller markintrång som ytterligare kommer att påverka den bebyggbara
ytan.
I ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenheter för
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.
Att vara utsatt för buller har visat sig vara en hälsorisk för den utsatte. Därför har riktlinjer
tagits fram för att säkerställa en god boendemiljö:
Dessa riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas. Vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse gäller:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dÖ(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till hostad.

Utdragsbestyrkande
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Vid en översiktlig beräkning om vägtrafikbuller på sold plats enligt förordning 2015:16 om
trafikbuller vid bostadsbyggande baserad på trafikverkets trafikflödesdata samt boverket och
SKLs handledning avseende översiktlig beräkning av vägtrafikbuller uppnås minst en
ekvivalent ljudnivå om 60 dBa vid uppskattad byggnadskropp. Beräknad ljudnivå baseras
på trafikverkets vägtrafikflödeskarta på väg 77, aktuell vägsträckning, med ett teoretiskt
medelsmttvärde på 6200 fordon/dygn., en skyltad hastighet på 70 km/h samt ett avstånd till
vägmitt på cirka 50 meter.
Med hjälp av bullernedsattande åtgärder såsom ett plank skulle den uppskattade ljudnivån
inom den tänkta fastigheten kunna komma att sänkas. Bullerplank bör dock endast i
undantagsfall beviljas då det inte överensstämmer med byggnadstraditionen i området samt
leder till att den naturliga fria sikten över landskapet inskränks. Tillskapande av nya tomter
eller av ny byggnation, ska inte förutsätta att bullerplank uppförs för att kunna uppfylla
kraven på en god boendemiljö.
Detta sammantaget med trafikverkets yttrande gällande planerad utbyggnad av väg 77 gör
att bygg- och miljönämnden gör bedömningen att sökt åtgärd inte kan anses vara lämplig får
ändamålet i enlighet med 2 kap 4 § plan- och bygglagen.

Lagrum
2, 8 kap plan- och bygglagen
43 § väglagen

Undertag till beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-05-16

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage inom
fastigheten Västra Libby 4:1.

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

Sökt plats är obebyggd. Inom den tänkta tomten finns en äldre komplementbyggnad.

Utdragsbe styrkande
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Fastighetens areal är 7753 m2.
Fastigheten ligger delvis placerad inom vägområde för väg 77.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas. Vid planläggning och i ärenden, om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag far mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet hland annat med hänvisning till människors
hälsa och säkerhet.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Trafikverket har enligt yttrande 2016-02-11 erinringar mot sökt bebyggelse då sökt plats
dels är berörd av den planerade utbyggnaden av väg 77 samt är utsatt for störande
omgivningsbuller.
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Rimbo-Vallby 5:91 m.fl - Nya kvartersnamn i Rimbo
Beslut
Bygg-och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. följande nya kvartersnamn i Rimbo-Vallby antas
Ponnyn, Mustängen, Ardennern, Fjordingen, Russet, Nordsvensken, Islandshasten

Motivering
I det aktuella området låg tidigare Vallby gård med tillhörande ridhus och hästhagar.
Kvartersnamnen har därför satts med hästraser som grand.

Underlag för beslut
Tjansteskrivelse 2016-04-25 med tillägg 2016-05-16
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-12 § 79
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena - ändring av
index för uppräkning av fasta avgifter och timavgiften
Förslag til! beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden att hemställa om att kommunfullmäktige i
Norrtälje Kommun beslutar att
1. Anta ändring i 4 § i taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena till:
Kommunfullmäktige fastställer timavgiften i särskilt beslut. Den kommunala nämnd som
är ansvarig för livsmedelskontroll ska för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgiftema med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram
till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad.
2. Anta ändring i 15 § för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena till:
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift
betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som kontrollmyndigheten tilldelar
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen som
riskklassas för beräkning av kontrollavgifter. Avgiftsskyldigheten upphör från och med
det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. Den
aktuella rislddassningsmodellen för livsmedelsanläggningar återfinns på Norrtälje
kommuns webbplats.
3. Timavgiften enligt taxan (1175 kr/timme år 2016) indexuppräknas 2017 med PK.V
(basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016) att gälla från och med 1 januari
2017

Motivering
KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata
inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
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PKV återspeglar den faktiska verksamhet som bedrivs på bygg- och miljökontoret till
skillnad mot konsumentprisindex (KPI) som styrs av köpkraften på marknaden. För en mer
korrekt återspegling vid uppräkning av fasta avgifter och timavgiften i taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet bör bygg- och miljönämnden byta från
konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal verksamhet(PKV),

Underlag till beslut
Ändringsförslag i Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 2017
(gulmarkering)
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena.
Tjänsteskrivelse 2016-05-10

Bakgrund
I gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet används konsumentprisindex
(KPI) vid indexuppräkning av fasta avgifter och timavgifter i livsmedelstaxan. KPI är inte
ett rättvisande Index för uppräkning av avgifter då det baseras på konsumenters köpkraft och
inte på kostnadsutvecklingen i kommunen.
I den gällande taxan fördes en hänvisningsparagraf in tillhörande 15 § avseende att
”Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen har upphört”, detta då lydelsen olyckligt fallit bort ur 15 §
vid tidigare taxeändring.
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Taxa och taxebestämmelser för Bygg» och miljönämndens
verksamhet enligt miijöbalken
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden att hemställa om att kommunfullmäktige i
Norrtälje kommun beslutar
1. med stöd av miijöbalken 27 kap, 1 §, anta bilagd taxa och taxebestämmelser daterad
2016-05-19, för prövning och tillsyn enligt miijöbalken.
2. timavgiflen (1175 kr/timme år 2016) indexuppräknas 2017 med PKV (basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2016) att gälla från och med 1 januari 2017
3. taxan ska gälla från och med 1 januari 2017

Underlag för beslut
Förslag till ny taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miijöbalken, daterad 2016-05-19 (TAXA 2017).
Nuvarande taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miijöbalken, fastställda av kommunfullmäktige den 1 april 2015, § 44 (TAXA 2015).
Tjänsteskrivelse 2016-05-23

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun fastställde den 1 april 2015, § 44 den taxa som för
närvarande gäller för prövning och tillsyn enligt miijöbalken. Taxan är utformad i enlighet
med SKX:s grund och miljöbalkens indelning av miljöfarliga verksamheter

Den viktigaste förändringen är att indexuppräkningen sker enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV), Sedan taxan fastställdes 2015 krävs några smärre korrigeringar
avseende tidsåtgång. Bland annat har anläggning för tvättning av
1. fler än 250 men högst 1250 personbilar per kalender år.
2. fler an 50 men högst 250 andra motordrivna fordon per kalender år
fått en egen klassnings kod (KK) då den saknats tidigare.
För KK 63.2001 och 63.2002 småbåtshamn, marina har avgifrsklass (AK) sänkts med 2
klasser för respektive KK. Även för KK 200.10-1 och 200.10-2 har avgifrsklass (AK) sänkts
med 1 klasser för respektive KK. Detta innebär ingen höjning utan en sänkning av
tiilsynsavgiften. Ändringarna är markerade med gult i bifogad taxa.
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Beskrivning av ärendet
Ett flertal kommuner har valt att övergå till att mdexuppräknmgen sker enligt prisindex for
kommunal verksamhet (PKV) då indexuppräkningen enligt konsumentprisindex inte (KPI)
ger en rättvisande bild av prisutvecklingen för kommuner.

Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningstaganden
inom miljö- och hälsoskyddsorarådet. Principen ingår i Rio-dokumentet (Pollution Pay
Princip le) och i EU:s Rom-fördrag (artikel 130 r). Riksdagen har med detta som grund haft
som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska
vara avgiftsfinansierad.
Enligt miljöbalkens 27 kap 1 §, får kommunen ta ut avgift för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken enligt taxa som kommunen bestämmer.
För timavgiften föreslås enbart indexuppräkning med PKV inför 2017.
Taxan bör gälla från och med 1 januari 2017,

Utdragsbestyrkande
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Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och
bygglagen och mät- och karttaxa - revidering
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- ocb miljönämnden att hemställa om att Kommunfullmäktige i
Norrtälje kommun beslutar
1. Med stöd 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) revidera tidsåtgången i plan- och
bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa för Norrtälje kommun för punkterna 1 .1 -1 .1 2 ,
2,1 - 2,8 och punkten 25.8 enligt Bilaga 1 rev PBL-taxa-20150811 slutversion justerad
20160525

2. Revideringen ska gälla från och med den 1 januari 2017,

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Svante Norstöm (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut
Bilaga 1 rev PBL-taxa-20150811 slutversion justerad 20160525
Tjänsteskrivelse 2016-05-25

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

Bakgrund
En helt ny taxekonstraktion antogs av fullmäktige 2015-11.-02 gällande från och med 1
januari 2016. Efter en viss tids tillämpning av taxan reviderades några av de minst
tidskrävande åtgärderna.
Med de effektiviseringsmetoder som kontoret jobbar med förutser bygg- och miljökontoret
ett behov av ytterligare justera taxan från och med den 1 januari 2017.
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1. Punkterna 1.1 - 1.12
Den del som avser bygglov och teknisk kontroll for en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader (d.v.s. en~ två bostadshus och fritidshus) föreslås justeras med 1timme.

2. Punkterna 2.1 - 2.8
Den del som avser bygglov och teknisk kontroll får byggnader som inte är en- eller
tvåbostadshus eller komplementbyggnader (d,v,s. flerbostadshus och övriga större
byggnader såsom t.ex. industri eller annan verksamhetslokal) ger för stor prisspridning
och behöver justeras från den 1 januari 2017. Det kan också sägas att taxan är
komplicerad att tillämpa vilket kan generera felaktiga debiteringar.
Taxan är uppbyggd med en grundavgift, baserad på tidsåtgång i timmar, som
multipli ceras med timavgiften, till det läggs en tilläggsfaktor baserad på til läggstimmar
beroende på storlek (BTA, bmttoarea) på aktuellt objekt. Möjliga valbara spann för area
är idag c:a 30 stycken uppdelade i små areaintervaller.
Bygg- och miljökontoret föreslår en minskning av antalet valbara areaspann för en lättare
debiteringsmodell vilket leder till en generell nedjustering av priset.

3. Punkten 25.8
En mindre justering i taxan för kart och mätljänster har också gjorts. Ärendetyp
Stompunkter och gränspunkter 1-8 stycken, ändras till att endast innehålla,
Gränspunkter 1-8 stycken, d.v.s. typen stompunkter tas bort.
Ändringen görs då projektet för SWEREF och RH2000 är avklarade och stompunkter
släpps fritt som öppen data, för att förenkla för entreprenörer.

Plan och bygglagen
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen handlägga ärenden om bland annat lov,
anmälan, förhandsbesked och detaljplaner. Handläggningen kräver resurser från
kommunens sid a.
Kommunen får enligt 12 kap 8 § PBL ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-4Ib §§ PBL, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
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För att kommunen ska kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i
kommunfullmäktige enligt 12 kap 10 § PBL, Taxan har en viktig funktion får att kommunen
ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Enligt 12 kap 10 § PBL får en
avgift enligt 12 kap 8 eller 9 §§ PBL inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för
den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
Kommunen kan välja att inte ta ut en avgift, eller att ta ut en avgift som inte täcker
kostnaderna för handläggningen. Handläggningen måste då istället finansieras med
skattemedel.

Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen
(1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att
tillhandahålla, far de ta ut avgifter bara om det ar särskilt föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet
som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för
en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Svante Norström (M)
- att föreslå nämnden att hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar om revidering av
taxan med ändring i kontorets förslag enligt bifogad skrivelse.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- att föreslå nämnden att hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar om revidering av
taxan enligt kontorets förslag.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat föreslå nämnden att
hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar om revidering av taxan enligt kontorets
förslag.
Ingmar Wallén (M) och Svante Norström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Utdragsbestyrkande

Plånboken får inte avgöra!
Att alla ska behandlas lika inför tagen tro r jag alla är överens om. Se RF 1 kap. § 9. För att kunna få sin
ansökan prövad i högre instans krävs dock e tt myndighetsbeslut som går att överkfaga. En ansökan
som förvaltningen inte anser sig kunna bifalla, blir föremål för kommunscering med sökande enligt
följande:
Idag skriver Förvaltningen, se kursiverad text:

”Efter granskning av er ansökan görs följande bedömning
Här följer sedan en redogörelse för skälen til! varför ansökan inte kan godkännas

wVänligen ange skriftligt om ni villfå ansökan prövad av Bygg- och miljönämnden eller
om ni vill återkalla er ansökan. Alla prövningar tim debiteras, även om beslutet blir ett
avslag.
Ert yttrande/Er återkallelse ska vara Bygg- och miljönämnden tillhanda senast 201X-MMDD.”
En sökande med liten plånbok kommer efter att ha tagit del av ovanstående text att tveka att få sin
sak prövad
Detta kan inte anses vara i överenstämmeise med delegationsordningen som säger att aila avslag
skal! prövas politiskt. Ett uteblivet politisk beslut gör att sökanden inte har något beslut a tt överklaga
vilket inte kan anses rättssäkert.

Moderaterna yrkar därför att
Vid kommunicering med sökande skall texten endast redogöra för förvaltningens bedömning samt
när yttrande skaii vara Bygg- och miljönämnden tillhanda.
VP bil 2 2017 - 2019 Taxa plan- och bygglagen pkt 19.1 ändras till:

"Avslag - 1 500 kr "
Övriga skrivningar i VP som avser "Avgifter för avslag" justeras enligt ovan.
Kostnaderna för uteblivna avgifter får täckas av de skattemedel som kommunfullmäktige ställer till
Bygg- och Miljönämndens förfogande.

Norrtälje den 2 juni 2016

Ingmar Wallén (M)
2:e vice ordföranden
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Verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2017-2019
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att till Kommunfullmäktige (KF) i
Norrtälje kommun lämna bilagda underlag till verksamhetsplan avseende bygg- och
miljönämndens verksamhet 2017-2019, daterad 2016-05-24.

M eddelande
Ingemar Wallén (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet.

Underlag för beslut
Underlag till verksamhetsplan for Bygg- och miljönämnden 2017-2019, daterad 2016-0524.
Tjänsteskri velse 2016-05-24

Sammanfattning
Verksamheten vid bygg- och miljönämnden styrs till största del av myndighetsutövning
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen,
strålskyddslagen och Lagen om lägenhetsregister m.ra. 1 denna myndighetsutövning ingår
kontroller, tillståndsgivning, handläggning av anmälningsärenden, remisshantering,
förelägganden och åtgärder för att nå rättelse, rådgivning och information samt uppföljning.
Bygg- och miljönämnden ansvarar också för mät- och kartfrågor och grundläggande
kartproduktion. På bygg- och miljökontoret arbetar c:a 70 stycken personer med bl. a.
tillstånd, tillsyn, kartproduktion, adressättning och en del kommunövergripande projekt.

På bygg- och miljökontoret gäller följande verksamhetsidé:

Vi arbetar på uppdrag av våra invånare.
Vårt uppdrag är att hållbart verka för god bebyggd miljö och invånarens goda hälsa.
VI ska genomsyras av effektivitet, framåtanda och nytänkande.
Vi är ödmjuka, personliga och möter invånaren på de sätt som efterfrågas.

Utdragsbestyrkaiide
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Bostadsbyggandet förväntas öka i Stockholmsregionen under 2017-2018. Även i Norrtälje
kommun finns ett stort behov av nya bostäder. Under förutsättning att byggbar mark finns
tillgänglig förväntas en stabil utveckling i antal bygglov för en- och fl erbostadsprojekt i
kommunen.
Rörligheten bland arbetstagarna kommer sannolikt att öka i samband med en het
arbetsmarknad i Stockholmsregionen. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare
måste bygg- och miljökontoret fortsätta att utveckla, moderna arbetsmetoder som kan
attrahera. For att behålla duktiga medarbetare och kunna rekrytera nya prioriteras t. ex.
möjlighet till mobilt arbete, övergång till automation (mindre belastning), personliga
(individuella) mål, att feedback från invånare presenteras i realtid och att verksamheten
ligger i framkant med ny teknologi. De medarbetare som arbetar här känner stolthet över
kontorets gemensamma systematiska verksamhetsutveckling (som bygger på delaktighet
och att vi ”älskar att avvikelser synliggörs”).
Höga förväntningar från våra invånare kommer att ställa krav på helt nya förhållningssätt
och metoder för att kunna mota dessa förväntningar kring direktinformation,
informationsflöden och relationer med kommunen. Det nuvarande stödet för detta är i behov
av kraftig utveckling såväl på human- som tekniknivå.
I syfte att uppnå god ekonomisk hushållning avser nämnden fokusera på att mäta och styra
produktivitet, effektivitet samt kvalitet. Nämnden avser genomföra månatlig mätning av
styrtal med påföljande information och utvärdering till medarbetarna för att de ska ha
möjlighet att, genom arbetsinsatser, löpande påverka erhållna värden i styrtalen.
Vad gäller ekonomin har uppräkning skett enligt centrala anvisningar. Personalkostnaderna
innehåller också tillsättning av vakanta tjänster samt viss utökning kopplat till utökat antal
ärenden. GIS (Geografisk informations system) är ett viktigt och attraktivt verktyg inom ett
antal olika verksamheter inom kommunen, och en oerhört viktig förutsättning för
ärendehanteringen på bygg- och miljökontoret. Som resurs för att stödja användandet samt
utveckla och förvalta GIS har tidigare enbart funnits en (1) tjänst inrättad inom IXdriftsorganisationen, vilket har varit alldeles otillräckligt såväl resursmässigt som avseende
verksamhetskunnande. GIS-verksamheten kommer från och med halvårsskiftet 2016 att
övergå till kontorets mät- och kartenhet som har verksamhetskunnandet, och samtidigt
utökas till två (2) tjänster (IT behåller 0,5 tjänst hos sig för direkta IT-frågor). En del projekt
planeras för 2017 som kostnader för bl. a. vektorisering av detaljplaner, digitalisering av
lantmäteri arkivet vilket kontoret ansvarar för samt extern kartproduktion, flygfoton och 3D~
bilder. Detta för att förenkla arbetet samt att ge underlag med högre kvalité i
kartframställningen. Kontoret satsar också på programutveckling i olika verksamhetsstöd.
Resultatet av projekten blir en enklare handläggning samt ökad tillgänglighet för invånarna.
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I samband, med att nämnden beslutar om underlag till verksamhetsplan, behandlas också
ärenden avseende de taxor som finns i nämndens verksamhet (och som är förutsättningar for
att genomfora verksamheten enligt plan). Förslag på forändringar i taxorna 2A t.o.m, 2C
hanteras som separata ärenden. Alla taxor och avgifter ska hanteras i samband med beslut
om Mål och Budget den 24 oktober 2016.
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Aterrapport uppdrag ekonomisk utredning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna redovisningen.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2016-05-24

Bakgrund
Mellan år 2014- tom delår 1 2016 har det uppstått en avvikelse mellan budgeterade och
faktiska intäkter som främst kan kopplas till ärenden som debiterats enligt plan- och
bygglovs-taxan (PBL-taxan). Avvikelsen blir tydligt märkbar i resultatet för år 2015, Byggoch miljökontoret har därför fått i uppdrag (BMN 10 december 2015, § 86) att analysera de
bakomliggande orsakssambanden.

Metod
Vid analysen har hänsyn tagits till lagändringar, taxeändringar, volymförändringar samt
kostnadsutveckling under 2013-2015. Jämförande studier av fakturaunderlag mot intäkter
enligt ekonomisystemet har genomförts.

Analys
Påverkan av taxeändring
Under perioden har två justeringar av PBL-taxan beslutats. Ingen av dessa har påverkat
intäkterna i någon märkbar omfattning.

Påverkan av lagändring
2014-07-01 böljade den s.k. ’’Attefällslagstiftningen” att gälla. 1 samband med detta så
finner kontoret en betydande volymökning i det segmentet. Samtidigt minskade motsvarande
ärenden inom det bygglovpliktiga segmentet under en tid. Totalt sett tar dessa ut varandra
intäktsmässigt under 2014, Under 2015 finns ytterligare volymökning inom
anmälningspliktigt, vilken därefter planar ut under delår 1 2016,
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Påverkan av volymförändringar
Totalt sett har antalet beslut inom PBL-området (med tillhörande debitering) ökat med c:a
1000 stycken på årsbasis från 2013-2016. Antal beslut i segmentet ”Anmälan” har ökat
kraftigt (men planar ut och to .m . minskar något under delår 1 2016). Även beslut i ärenden
som omfattas av lovplikt har, sett över tid, ökat. I budget för 2015 har inte hänsyn tagits till
denna volymökning. Budgeten för 2015 (med det nya styrsystemet) lades redan i juni 2014,
d.v.s. innan konsekvenserna av ”attefallreglema” riktigt kunde förutses.

Påverkan av kostnadsutveckling
Kostnader i PBL-verksamheten steg något mellan 2013-2014 (13 milj, - 16,5 milj.) för att
sedan falla tillbaka 2015 (14,5 milj.), främst p.g.a. svårigheter att rekrytera.
Resultat mot budget var -1,2 milj. (2013), + 370 tkr. (2014) och +5,7 milj. (2015)

Kostnader som uppstått på andra ställen i kommunen p.g.a. t ex digitalisering,
effehivisering
För de projekt som bedrivs under samlingsnamnet ”Framtidens webb” 2016 orsakas t. ex.
(for kommunen som helhet) en kapitalkostnad på c:a435 tia (2016), 700 tkr (2017), 670 tkr
(2018) o.s.v. För det GIS-projekt som drivits av IT-avdelmngen har också uppstått
kostnader, sammanlagt anslogs år 2012 4,2 miljoner kronor for projektet.

Framtid
För plan- och bygglagen gäller en helt ny taxekonstmktion från och med 1 januari 2016,
vilken var svår att förutse konsekvenserna av. Vid tillämpning av den nya taxan för ärenden
enligt plan- och bygglagen m.m. uppmärksammade bygg- och miljökontoret att den
uppskattade medeltidsåtgången for några av de minst tidskrävande åtgärderna hade skattats
för högt, varför en revidering nu gjorts. Med de effektiviseringsmetoder som kontoret
ständigt använder sig av, kan fler revideringar' bli aktuella sett över tid.
GIS (Geografisk informations system) är ett viktigt och attraktivt verktyg inom ett antal
olika verksamheter inom kommunen, och en oerhört viktig förutsättning för
ärendehanteringen på bygg- och miljökontoret. Som resurs för att stödja användandet samt
utveckla och förvalta GIS har tidigare enbart funnits en (1) tjänst inrättad inom ITdriftsorganisationen, vilket har varit alldeles otillräckligt såväl resursmässigt som avseende
verksamhetskunnande. GIS-verksamlieten kommer från och med halvårsskiftet 2016 att
övergå till kontorets mät- och kartenhet som har verksamhetskuimandet, och samtidigt
utökas till två (2) tjänster.
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Kontoret ser med självklarhet på en fortsatt satsning på verksamhetsutveckling och
digitalisering av verksamheten, t ex i form av vektorisering av detaljplaneinformation in i
kartdatabasen tor snabbare och enklare hantering av kartinformation (vilket förenklar
ärendehanteringen för bygglov). Detta är en förutsättning för effektivitet och m obilitet Det
är också en viktig förutsättning för att kunna ge en ökad service gentemot
invånama/kundema.
Höga förväntningar från våra invånare kommer att ställa krav på helt nya förhållningssätt
och metoder för att kunna möta dessa förväntningar kring direktinformation,
informationsflöden och relationer med kommunen. Det nuvarande stödet för detta är i behov
av kraftig utveckling såväl på human- som tekniknivå.
Inom området verksamhetsutveckling kommer därför särskild vikt att läggas på utveckling
av kontorets kvalitetssystem och av smarta e-tjänster/automation.
Under 2016 startades ett projekt som syftar till att invånare ska kunna skapa ärenden och
leverera handlingar direkt till bygg- och miljökontorets verksamhetssystem med automatisk
registrering. Målet är att driftsättning ska ske under 2017,
Kostnader som uppstår i dessa sammanhang kommer framöver att belasta bygg- och
miljönämndens verksamhet vilket måste tas med i framtida budget.

Sammanfattning
Den avvikelse i utfall mot budget som uppstod 2015 och under delår 1 2016 har sin grund i
en volymökning, delvis p.g.a. ändrad lagstiftning, som kontoret absorberat utan att
personalkostnaderna på kontoret haft motsvarande kostnadsutveckling.
I budget för 2015 hade inte hänsyn fagits till volymökningen eftersom budgeten (med det
nya styrsystemet) lad.es redan i juni 2014. En förutsättning för att dessa ärenden har kunnat
hanteras har varit kontorets arbete med systematisk verksamhetsutveckling och
digitalisering. Detta arbete har medfört att kostnader, till viss del, uppstått t. ex. på ITavdelningen.
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Dammen 8, Faktoriet 2 - fastställande av namn på parker och
platser i Norrtälje
Besut
Arbetsutskott beslutar

1. följande park/platsnamn i Norrtälje antas
Borrkvamsplatsen
Faktoriparken
Motivering

Ronkvamsplatsen
Namnet har sin grund i den borrkvam som. tillhörde faktoriet och som låg nere vid ån.
Borrkvarnen använde sannolikt vattenkraft för att driva borren/borrama som borrade upp
piporna till gevären.
Faktoriparken
Parken vid det gamla gevärsfaktoriet.

Undertag för beslut
Tjänsteskrivelse 2016-05-25

Utdragsbe styrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

SAMMANTRADESPROTOKÖLJL
Datum

2016-06-02

au § 98

Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Kampanjen Bygglov och VA-bussen

2.

Vilande MidsjÖ-ärende
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