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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1. Sommarens Bygglov och VA-buss
2. Polishandräckning
3. Hotell Havsbaden i Grisslehamn

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 2016-1317

Fogdö 2:25 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Bevilja erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av
brygga inom fastigheten Fogdö 2:25 med hänvisning till dispensskäl nummer 1 då platsen
redan ar ianspråktagen på ett satt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte.
2 r Strandskydd sdispensen gäller bryggans utbredning i vattnet och på marken och får
användas för det avsedda ändamålet som redovisas enligt cn till ärendet hörande
situationsplan.
3. Arbete i vatten får inte utföras under perioden 1 mars till 31 augusti.
4. Det åvilar den sökande att själv undersöka hos länsstyrelsen om anmälan om
vattenverksamhet krävs enligt 11 kap miljöbalken för arbetet i vattenområdet.

Bryggan får användas för förtöjning av båtar och ska hållas fri från utemöbler och annat
som kan ha en avhållande effekt på allmänhetens nyttjande av anslutande mark- och
vattenområde. Bryggan och anslutande vattenområde ska vara allemansrätts ligt tillgängliga.

Motivering
Platsen ar redan ian språk tagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte.
Det kan inte anses rimligt vid en helhetsbedömning att avslå ansökan. Enligt lagstiftningen
skall en avvägning ske mellan det allmänna intresset och det enskilda intresset.
Proportional itetsprincip en ger vid handen att så är fallet här. MMD har också i en dom av
den 23 juni 2016 (M 5539-15) pekat på att proportionalitetsprincipens betydelse vid
bedömningen måste väga tyngre i ett fall som detta.

Lagrum
7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken
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Upplysningar
Meddelad strand skydda dispens kan Överprövas av Länsstyrelsen.

Ni bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för
överprövningen, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommer till Länsstyrelsen.
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.
Anmälan om påbörjande och avslutande av sökt åtgärd ska göras skriftligen till Bygg- och
miljökontoret.
För arbetet i vattenområdet kan det enligt 11 kap miljöbalken krävas en anmälan om
vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.
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 2016-06-30

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bygga inom fastigheten Fogdö 2:25.

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

Utdragsbestyrkancle
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Fastigheten är bebyggd med fritidshus och uthus.
Fastighetens areal är 2 859 m2.
Enligt BALANCE-projcktcts modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över
fisklekplatser och yngelområden är området utpekat som uppväxtområde för gädda och gös.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Fogdö 2:25 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Bygg och miljökontorets bedömning
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-06-08 inom fastigheten Fogdö
2:25 framkom att fastigheten går att nå med bil och att ingen brygga finns på sökt plats.

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.
Vattenområdet utanför fastigheten ingår i ett område som är utpekat som potentiellt
uppväxtområde för gädda och gös. En brygga på platsen bedöms därmed riskera att påverka
djurlivet på platsen negativt. Vid en vägning mellan det allmänna intresset att bevara och det
enskilda intresset att exploatera bedöms det allmänna intresset väga tyngre.
Sökt strandskyddsdispens bedöms inte vara förenligt med strandskyddets syften.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljobalken 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 § miljobalken 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,
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3. grävningsar beten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4, åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren for djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljobalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.

Enligt 7 kap 18c § miljobalken 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
sylten,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller arman 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 strand skydds lagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid.104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljobalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Exp till
Länsstyrelsen

LJtdragsbestyrkande
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Gryta 4:32 och 9:1 - strandskyddsdispens för anläggning avväg
Förslag tifl beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för anläggning av
väg inom fastigheterna Gryta 4:32 och 9:1.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-06-08 inom fastigheterna Gryta
4:32 och 9:1 framkom att vägen är tänkt att dras nerför en brant sluttning. Området planar ut
i en fuktäng som är beväxt med bland annat starr, svärdslilja, kabbeleka och älggräs. I
vattenområdet växer även ett tätt vassbestånd längs med strandlinjen. Området är relativt
orört och anläggande av en väg inom strandområdet bedöms påtagligt påverka växtligheten
negativt Även en mindre väg bedöms göra stor skada. Också vattenområdet utanför bedöms
kunna ta skada då anläggande av väg kan innebära läckage av näringsämnen och
slam/humus ämnen till vattenområdet.

Fastigheten ligger vid Norsviken, som är en smal vik som bedöms ha höga
naturvärden framförallt på grund av dess låga grad av fysisk påverkan, vilket
innebär en god lek- och uppväxtplats för vamivattenkrävande fiskarter. Detta gör
platsen extra känslig.
Sökande önskar anlägga en väg för att kunna sjösätta sin båt. Bedömning görs att
detta inte behöver ske i den absoluta närheten av den egna tomten. Sjösättning bör
kunna ske på annan plats som inte riskerat* att påverka strandskyddet och
naturvärdena negativt.
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 resfriktivitet (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.

Utd rag sb estyrkand e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 106

2(4)

2016-09-01

Dnr 2016-1383

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 en sådan användning av området närmast strandlinjen är
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha tått färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
Strandområdet är redan idag till viss del ianspråktaget och privatiserat på grund av befintlig
brygga. Anläggandet av en väg skulle öka den privata känslan av området och risken är stor
att den ytterligare skulle avhålla allmänheten att vistas i området. Även möjligheten till fri
passage på platsen skulle riskera att försämras.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Vid vägning av de allmänna bevarandeintresset mot det privata
exploateringsintresset bedöms bevarandeintresset väga tyngre, varför ansökan om
strandskyddsdispens bör avslås

Lagrum
7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskri velse 2016-08-15
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Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens for anläggning av väg inom fastigheten Gryta 4:32 och
9:1.
Bakgrund
Fastigheterna ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten Gryta 4:32 har enligt beslut från 1957 ”rätt att taga väg över litt. b” på Gryta 9:1
enligt karta. Den av sökande inlämnade redovisningen i ansökan av denna rätt stämmer inte
helt med den i akten redovisade vägen. Servitutet omfattar inte heller strandskyddsdispens.
Såväl utdrag från fastighetsregistret som sökandes situationsplan kopplas därför till ärendet.
Servitutsrätten att nyttja marken bedöms inte underlätta möjligheten att fa dispens från
strandskyddet då det ror sig om olika lagstiftning med olika prövning.
Fastigheten Gryta 4:32 är bebyggd med ett fritidshus och uthus. Gryta 9:1 är bebyggd med
cn brygga.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheterna Gryta 4:32 och 9:1 belägna inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheterna Gryta 4:32 och 9:1 belägna inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt BALANCE-projektets modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över
fisklekplatser och yngelområden är vattenområdet utpekat som uppväxtområde för gadda
och som lekområde för abborre.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
3. gravningsarbeten 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
irån förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken far man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1.
2.
3.
4.
5.
6.

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
a. Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår
att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
b. Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften.
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Hysingsvik 1:3 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. med stöd av 7 kap I 8 b och 1S c § § miljöbalken medge undantag från forbuden enligt 7
kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till dispensskäl nummer 1 då området där
aktuell byggnad ska uppföras redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
2. tomplatsbcstämningen framgår av en bifogad situationsplan,
3. bevilja förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Hysingsvik 1:3.

Villkor:
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt
på ett sätt som ger en god helhetsverkan.
- Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet.
- Bygglov får sökas i vanlig ordning. Tillståndet är bindande vid prövning av
ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet
vann laga kraft.
- Det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.
- Bygg- och miljökontorets villkor angående vatten och avlopp (VA) ska iakttas.
- En bullerutredning ska tas fram som visar hur byggnationen kan genomföras för
att uppfylla bullerkraven för god bebyggelsemiljö. Detta ska göras innan
bygglov kan beviljas.
- Byggnaderna ska placeras utom det bebyggclsefria området om 30 meter från
vägen.

Motivering
Platsen är redan ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelsen för
strandskyddets syfte.
Det kan inte anses rimligt vid en helhetsbedömning att avslå ansökan. Enligt lagstiftningen
skall en avvägning ske mellan det allmänna intresset och det enskilda intresset.
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Platsen har inte heller betydelse för strandskyddets syfte i framtiden då området är
ianspråktaget genom samlad bebyggelse Proportionalitetsprincipen ger stöd för detta. MMD
har också i en dom av den 23 juni 2016 (M 5539-15) pekat på att proportionalitetsprincipens
betydelse vid bedömningen måste väga tyngre i ett fall som detta.

Lagrum
7 kap 13-15, ISb, 18c och 26 §§ miljöbalken
2 kap plan- och bygglagen.

Upplysningar
Var god bifoga kopia av detta beslut vid ansökan om bygglov.

Detta besked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov får sökas i
vanlig ordning.
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två
år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
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 påboijas. Detta kan ni göra genom att antingen
kontakta Länsstyrelsen, eller att söka i Länsstyrelsens webbdiarium med hjälp av
fästighetsbeteckningen, cirka en månad efter att detta beslut togs.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet
vinner laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägarc 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.
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.
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Ansökan/anmäl an om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till Bygg- och
miljönämnden i god tid innan anläggningsarbetena avses påbörjas (tillstånd för
avloppsanläggning krävs).
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
Situationsplan inkom 2016-04-14
Fotografi inkom 2016-05-30
Flygfotografi utskrivet 2016-08-12
Karta utskriven 2016-08-12
Tjänsteskri velse 2016-08-12

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av fritidshus.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Strandskyddet är ett allmänt intresse som ar 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.

U tdrag sbe styrkande

NORRTÄL]E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 107

SAMMAN TRÄDES PROTOKOLL
Datum

4(7)

2016-09-01

Dnr 2016-1146

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-06-22 inom fastigheten
Hysingsvik 1:3 framkom att aktuell plats idag är ett sammanhängande obebyggt grönt
område ner mot vattnet. Från Furusundsvägen sett finns en avstyckad bebyggd fastighet till
vänster om aktuell plats. Mellan avstyckad fastighet och ny tänkt tomtplats är det växtlighet
vilket gör att aktuell plats inte känns ianspråktagen utan väl avskild från befintlig
bebyggelse. Sökt byggnad placeras i sin helhet inom den fria passagen.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda bostadshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgängliga. Enbostadshuset kommer genom sin användning och
hemffidszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Enligt proportionalitetsprincipcn i 7 kap 25 § miljöbalken får en inskränkning i enskildas
rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelserna i 7 kap
miljöbalken inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Bestämmelsen medför dock inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra
omständigheter än de särskilda skäl som anges i 7 kap 18c § miljöbalken.
Några av miljöbalkens nämnda skal för att medge strandskyddsdispens bedöms
inte föreligga för sökt enbostadshus. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig
med de allmänna intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen.

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

Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är 3,2 ha

i
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Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbal ken.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skal föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns Översiktsplan är fastigheten Hysingsvik 1:3 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Del av fastighet omfattas av nybyggnadsförbud enligt väglagen.

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.
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

i.
i-
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstifhringen (prop. 2008/09:119} sid, 104)
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är
förenligt med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas
för ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och
föreliggande behov. Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked
ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets
intresse ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Ärendet har skickats på remiss till trafikverket då del av sökt tomtplats ligger inom
område med nybyggnadsförbud enligt väglagen. Trafikverket anför i sitt yttrande att
sökanden vid en framtida eventuell bygglovsansökan behöver inkomma med en
bulleratredning samt att tillstånd för att ansluta till vägen krävs från Trafikverket.
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Yttranden från grannar har även inkommit. Omkringliggande fastighetsägaren anför i
huvudsak att det finns två servitut i det planerade byggområdet samt att utnyttjandet av
befintlig utfart inte får försvåra bygglovet som grannfastigheten har lagt in angående
nytt garage.

Länsstyrelsen
Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Hysingsvik 3:17 - Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjade
åtgärder utan att startbesked utfärdats
Förslag till beslut

Arbetsutskotte^reslå^ve^^clm niliönam ndei^esluta
påföra
ägare
byggherre
fastigheten Hysingsvik 3:17, en byggsanktionsavgift om 64 509 kronor for påbörjandet
av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked
2. byggsanktionsavgiften om 64 509 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
2016-03-23 var kontorets hälsoskyddsinspektörer på inspektion och har i tjänsteanteckning
skrivit att förskolan i detta nu byggs om till gemensamhetsboende 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 påböljats vad avser
ombyggnation av byggnad från förskola/kontor till bostad innan startbesked utfärdats.

Startbesked utfärdades 2016-04-07.
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.
B e rö rd b y g g n a d h a r e n a re a o m 3 8 4 k vm .

Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften for 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 andrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbclopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbclopp
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
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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 kultur
eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en 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.
Är 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger cn 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 påbölja 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 påböljades.
Detta innebär att sanktionsavgiften för den aktuella överträdelsen blir 64 509 kronor.
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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 hälsoskyddsinspektör 2016-03-23
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2016-04-26
Karta utskriven 2016-05-06
Tjänsteskrivelse 2016-05-06 med tillägg 2016-06-29
Svar på kommunicering 2016-06-22
Arbetsutskottets protokoll 2016-06-02 § 85

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via muntlig anmälan inkommen 2016-03-30 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan 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 ffånluft 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.
Direkt verkande 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 fastighctsavdelning har även informerat om att åtgärder som ansökan
avser har utförts innan startbesked har utfärdats.

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

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
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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. Dc 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 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
far 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 for
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
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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 sanktions area 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 påböljades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 8 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen
och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen
avser,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per
kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, och
4. för en 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 byggsanktionsavgift. Avgiften
far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet far 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 cn 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.

Kommunicering efter au
Fastighetsägaren inkom 2016-06-22 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Fastighetsägaren anför att inga åtgärder som är
bygglovspliktiga utförts innan startbesked utfärdats utan enbart renovering och
brandlarm med mera.

För att kunna ta byggnaden i bruk som ett boende krävs det att åtgärder utförs vilket
också redovisades i den bygglovsansökan som skickades in.
Alla åtgärder som är ett led i processen att omvandla byggnaden från förskola till
boende ingår i det bygglov som är sökt för ändrad användning. Bygg- och miljökontoret
menar att det inte enbart är när byggnaden tas i bruk som boende som den ändrade
användningen påbörjas.
Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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OXHALSÖ 2:228 - bygglov för tillbyggnad och fasadändring av
enbostadshus
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. avslå ansökan om bygglov for tillbyggnad av enbostadshus.
2. bevilja bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
3. bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
4. fastställa kontrollplanen,
5. uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljökontoret inför utfärdande av slutbesked,
6. tekniskt samråd oeh en kontrollansvarig inte erfordras samt
7. åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställandeskydd behövs enligt lagen om
färdigställ andeskydd.

Upprättad Kontrollplan
- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat bygglov
och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande.
- 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 - t.ex. att placera en
byggnad någon meter in på s.lc. 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 (se prop. 1985/86:1 s. 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 RÅ 1990 ref. 53
IT 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 avloppsfrågan vara tillfredsställande löst.
Dricks vattenförsörjningen är ordnad via egen borrad brunn.

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

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste
vara påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och
miljönämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en
eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda 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 imian 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 en fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Situationsplan och sektionsritning inkommen 2016-01-26
Planritning inkommen 2016-02-28
Karta utskriven 2016-04-08
Tjänsteskrivelse 2016-04-08 med tillägg 2016-06-29
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-12 § 71
Svar på kommunicering 2016-06-08

Ärendet
Ansökan avser tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus inom fastigheten Oxhalsö
2:228.

Bakgrund
Fastigheten Oxhalsö 2:228 omfattas av detaljplan som medger att huvudbyggnad uppförs
om max 80 kvadratmeter.
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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
fastighetsbildningsiagen (1970:9881.
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen böijar 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 cn 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.

Kommunicering
Sökanden inkom 2016-06-08 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Sökanden anför att förslaget är väl genomtänkt och att dc önskar återställa byggnaden
till dess ursprungliga utseende samt att förändringen sker på husets baksida, Inga
grannar torde därför ha någon anledning att ha några invändningar.
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Bygg- och miljökontoret har i sin bedömning utgått från den praxis som fmns på
området. Enligt de domar som finns så är det tydligt att en avvikelse om mer än 10 %
inte kan ses som en liten avvikelse. Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och
milj ökontorets stäl lningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
arbetsutskottets ställningstagande,

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Riala- Eneby 1:53 - bygglov för ändrad användning av
tvåbostadshus till förskola
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus till förskola.

Motivering
Den 1 september 1994 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från
tvåbo stadshus till förskola. Det tidsbegränsade bygglovet var gällande till och med 1997.
Skolan saknar därför idag erforderligt lov. Den ändrade användningen från bostad till
förskola bedöms vara en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen.
Verksamheten inkom 2016-04-07 med cn ansökan om bygglov.

Enligt detaljplanen får fastigheten användas för bostadsändamål. Aktuell användning
strider därför mot bestämmelsen i detaljplanen varför bygglov med stöd av 9 kap 30 §
plan- och bygglagen inte kan lämnas. Det kvarstår för bygg- och miljönämnden att göra
bedömningen om aktuell verksamhet kan anses vara en liten avvikelse mot
bestämmelserna i detaljplanen.
I planbeskrivningen till detaljplanen 26-15 går det att läsa att syftet med planförslaget är
att komplettera bostadsbeståndet i Riala. Aktuell verksamhet (förskola) innebär ej en
liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser och kan ej heller anses vara förenlig med
detaljplanens syfte som är att tillskapa bostäder.
I boken om detaljplan och områdesbestämmelser från 1987 som verksamheten
hänvisar till i sitt yttrande i ärende 2015-3361 går att utläsa följande:
” Boendeservice e ller områdeskomplement ä r social och kommersiell service inom ett
bostadsområde. D e t kan g ä lla t ex butiker och hantverk, daghem och fritidshem .
N orm alt ryms de inte inom bostadsändamålet men kan ses som mindre avvikelser om
de lig g e r inom planens syfte. D ä rvid ä r det viktig t a tt se t ill att de kompletterande
veiksamh eie.rna inte ä r störande f ö r de boende b l a vad g ä lle r lam dtrafik och
transporter ."
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Aktuell förskola bedöms med stöd av ovanstående innebära en avvikelse från detaljplanens
bestämmelse.
Bedömning som har gjorts i tidigare ärende bedöms inte vara relevant for aktuellt ärendes
handläggning. Vad verksamheten anför om att det tidsbegränsade bygglovet inte skickades
ut på grannehörande och att verksamheten då bedömdes vara planenlig 1994 föranleder inte
något annat ställningstagande.
Enligt 9 kap 31 c får bygglov efter genomförandetiden för en detaljplan, utöver vad som
följer av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär att en sådan annan
användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning
som har bestämts i planen.
I propositionen 2013/14:126 framgår det att regeringen med ett angeläget gemensamt
behov menar att det ska vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till
stånd.
Det kan bland annat vara en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett
flerbostadshus till godo, exempelvis en komplementbyggnad för förvaring av cyklar
eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller förråd på mark som enligt detaljplanen ej far
bebyggas.
Att behovet ska vara gemensamt innebär att åtgärden inte enbart ska vara till nytta för en
eller några få personer.
I propositionen framgår även att avvikelser enligt regeringens mening även bör kunna
medger för sådana åtgärder som avser att tillgodose ett allmänt intresse. Med detta avses
att byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller cn bredare
allmänhet. Likafullt ska åtgärden vara förenlig med detaljplanens Övergripande syfte.
” E n lig t regeringen b ö r det. vidare va ra m ö jlig t a tt i vissa f a l l medge lo v efter
genom förandetiden f ö r en å tg ä rd som in nebär en sådan användning av m a rk e lle r vatten
som u tg ö r ett lä m p lig t komplement U ll den användning som h a r bestämts i planen. D etta
lam bl.a. om fatta service och m indre verksamheter som inte ä r störande i
bostadsområden i syfte a tt f å en b la nd n ing av o lik a fu n k tio n e r och en m er levande
stadsm iljö. D e t kan även vara frå g a om a tt tillå ta en kva rtersbu tik i ett om råde med
flerbostadshus e lle r a tt ett en- e lle r tvåbostadshus delvis inreds som arbetslokal, t.ex.
som ett lite t a rkite ktko n to r e lle r en frisö rsa lo n g .
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A tt verksamheten stia utgöra ett komplem ent t i l l den användning som h a r bestämts i
planen innebär a tt den kom pletterande användningen inte b ö r tillå ta s om den ä r
dom inerande i fö rh å lla n d e t i l l den användning som anges i planen. M ed andra o rd h ö r
det inte vara m ö jlig t att h elt och h å lle t ta i anspråk en byggnad som ä r avsedd f ö r
bostadsändamål f ö r något annat ändam ål än bostäder - m inst hälften av byggnaden bör
således användas f ö r det ändam ål som h a r bestämts i planen. Avsikten med den tänkta
bestämmelsen ä r bl. a. a tt en~ och fåm an sfö reiag a re ska kunna använda sin fa stig h e t
e lle r bostad f o r sådan näringsverlisam het som inte ä r störande f ö r om givningen, ”

Aktuell verksamhet tar i anspråk en hel bostadslägenhet i två plan. Verksamheten har
även en omgivningspåverkan då lämning och hämtning på förskolan innebär mer
biltrafik i området och även att mängden besökare är större än om byggnaden skulle
användas för bostadsändamål.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen, då hela bostadslägenheten är ianspråktagen
för den aktuella verksamheten, att omgivningspåverkan är så pass stor att åtgärden inte
uppfyller bestämmelserna i 9 kap 31 c § plan- och bygglagen.

Lagrum
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Planritning och situationsplan inkom 2016-04-07
Yttrande inkom 2016-04-07
Yttrande från grannfastighet inkom 2016-04-07
Karta utskriven 2016-01-19
Tjänsteskrivelse 2016-08-02

Ärendet
Ärendet avser ansökan om ändrad användning av del av tvåbostadshus till förskola.

Bakgrund
Bygg- och miljökontoret uppmärksammades 2015-11-16 på att ett tvåbostadshus på
fastigheten Riala-Eneby 1:53 delvis inretts som förskola. Vid granskning kunde kontoret
konstatera att förskolan tidigare hade haft ett tidsbegränsat bygglov. Det tidsbegränsade
bygglovet har gått ut och förskolan saknar idag bygglov.
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En ansökan om lov inkom därför 2016-04-07 efter kontakt med fastigheten.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 33 § plan- och bygglagen

Enligt 9 kap 31 c får bygglov efter genomförandetiden för en detaljplan, utöver vad som
följer av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär att en sådan annan
användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning
som har bestämts i planen.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Sökanden inkom i det uppstartade tillsynsärendet (BoM 2015-3361) med ett yttrande
där sökanden genom ombud anför att åtgärden får anses strida mot planen men att
bygglov bör ges med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Vad sökandens ombud anför ändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Rimbo-Tomta 2:29 - bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
installation eldstad
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. bevilja bygglov för nybyggnad av ett en bo stad shus, installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA,
2. tekniskt samråd erfordras,
3. utstakning krävs för sökt åtgärd,
4. en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd,
5. fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet,
6. färdigställ andeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställande skydd,
samt
7. det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, installation av eldstad samt
anslutning til3kommunalt VA,

KSKs Planering- och utvecklingsenhet arbetar med framtagandet av detaljplan för hela
Midsjö området. Inom området har kommunalt VA dragits fram och en gång- och cykelbana
från Rimbo fram till Midsjö området har färdigställts.
Inlämnad ansökan stämmer överens med pågående detaljplan.
Nu sökt bygglov bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen.
Nu sökt bygglov 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.
Lagrum
2, 8 och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
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Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas innan bevis om färdigställ andeskydd har redovisats enligt 10 kap
23 § plan- och bygglagen, om det krävs ett sådant skydd.

Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag: Jan Key-Åberg.
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Vid installation av eldstad ska skorstensfej armästaren alltid kontaktas, dels före
installationen och dels innan eldstaden får tas i bruk.
När du har fatt ditt bygglov beviljat kommer Bygg- och miljökontoret att kalla dig och din
kontrollansvarige till ett tekniskt samrådsmöte. Innan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag
till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Om projektet
bedöms kunna uppfylla lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.
Det åvilar den sökande att själv undersöka hos Vatten- och avloppsavdelningen, i Norrtälje
kommun, om sökt åtgärd medför avgiftsskyldighet enligt taxa för kommunalt vatten- och
avlopp.
Anmälan om utstakning ska göras till Bygg- och miljökontorets mätnings- och kartenhet, tel
0176-712 54. Detta ska göras MINST 10 dagar före byggstart.
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell Överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I dessa fall ska cn ny ansökan lämnas in till Bygg och
miljönämnden.
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.
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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
Karta
Tjänsteskrivelse 2015-03-06
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-02 § 61
Tjänsteskrivelse 2016-06-30

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

KSKs Planering- och utvecklingsenhet arbetar med framtagandet av detaljplan for hela
Midsjö området.
Denna ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt
anslutning till kommunalt VA lämnades in till bygg- och miljönämnden 2014-10-31.
2015-04-02 beslutade Bygg- och miljönämnden med stöd av 9 kap 28 § plan- och
bygglagen att ärendet inte skulle avgöras förrän planarbetet hade slutförts. Beslut enligt
denna paragraf får inte uppskjuta de slutgiltiga beslutet med mer än två år. Etter att två år
förflutit måste ärendet om lov avgöras utan dröjsmål.
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2015-06-15 beslutade Norrtälje kommun att anta planen. Planen överklagades först till
Länsstyrelsen och sedan vidare till Mark- och miljödomstolen som 2016-05-10 upphävde
kommunens beslut. Då beslut om bygglov måste fattas inom två år från 2014-10-31 och då
nytt beslut om detaljplan bedöms ta mer än 6 månader, har bygg- och miljönämnden
beslutat att på nytt pröva frågan om bygglov på fastigheten.
Inom området har kommunalt VA dragits fram och en gång- och cykelbana från Rimbo
fram till Midsjö området har gjorts.
Enligt pågående detaljplan får fastigheten bebyggas med friliggande byggnader för
bostadsändamål upp till en våning med förhöjt väggliv upp till 1,3 m. Byggnadsarea inom
fastigheten får vara max 250 kvm, byggnadshöjd för huvudbyggnad 4,4 m och
komplementbyggnader 50 kvm sammanlagt. Huvudbyggnader får placeras minst 4,5 m och
komplementbyggnader 1,0 m från fastighetsgräns.
Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 1965 m2.
Fastigheten omfattas till en liten del av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område. Strandskydd kommer
att upphävas när pågående detaljplan vinner laga kraft.
Fastigheten omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun.

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

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska
särskilt beaktas.
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Rimbo-Tomta 2:9, 2:25, 2:26, 2:30, 2:89
och 4:23 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Rimbo-Tomta 2:9, 2:25, 2:30, 2:89 och 4:23 har enligt yttranden
inga erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Rimbo-Tomta 2:9 och 2:26 har inte kommit in med några yttranden.

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Senneby 15-9 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Senneby 15:9.

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

Motivering
Fastigheten ligger inom rik sintres se område för försvaret på grund av närheten till Väddö
skjutfält.

Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. En
byggnation på platsen bedöms riskera att försvåra nyttjandet av Väddö skjutfält. Det
enskilda exploateringsintresset står därmed mot det allmännas intresse av ett fungerande
försvar.
Det allmänna bevarande intre sset med anledning av försvaret bedöms väga starkare än det
enskilda exploateringsintresset.
Förutsättningarna för att medge förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus enligt 9
kap 31 § plan- och bygglagen bedöms således saknas varför ansökan avstyrks.
Området ligger även inom riksintresseområde för naturvård, kulturvård och inom samlat
riksintresseområde för kultur- och naturvård. Dessa frågor är dock inte prövade då
försvarsmakten har valt att avstyrka ansökan.
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Lagrum
3 kap 9§ miljöbalken
9 kap 31 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-06-29

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Senneby 15:9.

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

Ett tidigare förhandsbesked finns beviljat på platsen 2011-08-08 för uppförande av ett
enbostadshus alt. fritidshus. I detta beslut hördes inte försvaret angående byggnation på
platsen.
Fastighetens areal är 3 300 m2.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:9 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:9 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:9 belägen inom område
av riksintresse för totalförsvaret (se kapitel 12). Beslut om bygglov eller förhandsbesked
inom området ska prövas av Länsstyrelsen med stöd av 11 kap 10-12 §§ plan- och
bygglagen om inte tillstyrkan föreligger från ansvarig militär myndighet.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt miljöbalken kap 3 § 9 skall mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- bifall på ansökan enligt bifogad skrivelse.

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

U tdrag sbesty rkandc

Motiveringar till ärenden AU 2016-01-09:
Sen n erby 15-9
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) yrkar bifall till ansökan
Motivering
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Sökt placering kan inte anses påverka de olika riksintressena på e tt sådant sätt att ett
förhandsbesked inte skulle kunna lämnas. Vi en helhetsbedömning och avvägning mellan det
enskilda intresset och det allmänna kan det inte anses orimligt att förhandsbesked kan beviljas.
Om förhandsbesked inte beviljas kan det inte heller anses orimligt att det allmänna ersätter
fastighetsägaren fö r den ekonomiska förlust den enskild lidit, (Se även förarbetet till Prop.
1993/1994:117 om äganderätt och egendomsskydd)
Ingmar Walién (M)

/,
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Senneby 15-10 - förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Senneby 15:10.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget b ifal Isyrkande.

Motivering
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för försvaret på grund av närheten till Väddö
skjuttält.

Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grand av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. En
byggnation på platsen bedöms riskera att försvåra nyttjandet av Väddö skjutfält. Det
enskilda exploateringsintresset står därmed mot det allmännas intresse av ett fungerande
försvar.
Det allmänna bevarandeintresset med anledning av försvaret bedöms väga starkare än det
enskilda exploateringsintresset.
Förutsättningarna för att medge förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus enligt 9
kap 31 § plan- och bygglagen bedöms således saknas varför ansökan avstyrks.
Området ligger även inom riksintresseområde för naturvård, kulturvård och inom samlat
riksintresse område för kultur- och naturvård. Dessa frågor är dock inte prövade då
försvarsmakten har valt att avstyrka ansökan.
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Lagrum
3 kap 9§ miljöbalken
9 kap 31 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-06-29

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Senneby 15:10,

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

Ett tidigare förhandsbesked finns beviljat på platsen 2011-08-08 för uppförande av ett
enbostadshus alt. fritidshus. I detta beslut hördes inte försvaret angående byggnation på
platsen.
Fastighetens areal är 3 092 n r.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:10 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:10 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:10 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Senneby 15:10 belägen inom område
av riksintresse för totalförsvaret (se kapitel 12). Beslut om bygglov eller förhandsbesked
inom området ska prövas av Länsstyrelsen med stöd av 11 kap 10-12 §§ plan- och
bygglagen om inte tillstyrkan föreligger från ansvarig militär myndighet.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt miljöbalken kap 3 § 9 skall mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- bifall på ansökan enligt bifogad skrivelse.

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

U tdragsb estyrkande

Motiveringar till ärenden AU 2016-01-09:

Sennerby 15-10
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) yrkar bifall tili ansökan
Motivering
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Sökt placering kan inte anses påverka de olika riksintressena på ett sådant sätt att ett
förhandsbesked inte skulle kunna lämnas. Vi en helhetsbedömning och avvägning mellan det
enskilda intresset och det allmänna kan det inte anses orimligt att förhandsbesked kan beviljas.
Om förhandsbesked inte beviljas kan det inte heller anses orimligt att det allmänna ersätter
fastighetsägaren fö r den ekonomiska förlust den enskild lidit. {Se även förarbetet till Prop,
1993/1994:117 om äganderätt och egendomsskydd)

Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin (M)
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Skeppsmyra 3:53 - förhandsbesked och strandskyddsdispens för
nybyggnad av ett fritidshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Skeppsmyra 3:53,

2. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Skeppsmyra 3:53.

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

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-04-13 inom fastigheten
Skeppsmyra 3:53 framkom att sökt plats består av obebyggd skogsmark som idag är
allemansrättsligt tillgängligt.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet
i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen och möjligheten
att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (prop.
2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden idag utan även hur
dessa kan komma att utvecklas i framtiden, är av intresse.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden
som för tillfallet tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan bli
betydelsefulla i framtiden. Det ar därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av hårt
exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda fritidshuset ska placeras berör mark som ar
allemansrättsligt tillgänglig. Fritidshuset kommer genom sin användning och hemffidszon
att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande område
som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växtoch djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen och bedöms därmed inte heller
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

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

Underlag till beslut
Ansökan
Karta och flygfoto
Tjänsteskrivelse 2016-06-29

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Skeppsmyra 3:53.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader men sökt tomtplats är obebyggd.
Fastighetens areal är 2,21 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt71cap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Skeppsmyra 3:53 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Skeppsmyra 3:53 belägen inom
regionalt intresse för friluftsliv (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.

Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skal föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast om det området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas for
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 husbålIningsbestämmelser 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 exploateringsforetag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- bifall på ansökan enligt bifogad skrivelse.

Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Bertil Norstedt (S) och
Gunnar Kjelldahl (C)
- avslag på ansökan.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enli gt avslagsyrkandet,
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.
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Motiveringar till ärenden AU 2016-01-09:

Skeppsmyra 3:53
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) yrkar bifall till ansökan.
Motivering:
Med hänvisning till dispensskäl nr 1. Sökt placering strider inte mot strandskyddets syfte Sökt
placeringen ligger inom samlad bebyggelse. Framför sökt placering ligger dessutom två byggnader
vars hemfridszon avskiljer sökt placering från stranden. Vid en helhetsbedömning måste det enskilda
intresset anses väga tyngre än det allmänna. MMD har den 23 juni 2016 (M 5539-15) meddelat dom
med den klara innebörden att proportionalitetsprincipen måste väga tyngre till förmån för det
enskilda intresset.
Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin (M)
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Vettershaga 3:31 - strandskyddsdispens för schaktning och
fyllning
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken for schaktning och
fyllning inom strandområde inom fastigheten Vettershaga 3:31.

Motivering
Inom ett strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren
för djur- och växtarter.

Vid bygg- och miljökontorets besiktningar utförda 2016-04-13 och 2016-06-27 inom
fastigheten Vettershaga 3:31 framkom att fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader
inklusive brygga och kajanläggning/stenläggning. Området mellan byggnaderna och fram
till strandlinjen består av vanlig trädgårdstomt med klippt gräsmatta. Delar av strandlinjen
har idag en stenbelagd kant som uppbyggnad. Sökt plats saknar denna uppbyggnad och
består av ett flackt område med sparsam vegetation. Området utanför i vattnet är delvis
beväxt med vass. Vattenområdet är klassat som möjligt uppväxtområde för gädda och som
lekområde för abborre. Vattenområdet är därmed särskilt skyddsvärt.
Sökande har grävt för ny avloppsanläggning och önskar använda överblivna schaktmassor
till utfyllnad på den del av fastigheten som idag är låglänt och sank. Syftet förstås vara att
dels bli av med schaktningsmassoma men även för att bättre kunna utnyttja denna del av
tomten bättre. Visst utfyllnadsarbete har redan påbörjats.
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.
Området där man önskar fylla ut marken översvämmas ibland. Denna typ av markområde
kan vara av betydelse för växt- och djurlivet i vattnet. På aktuellt område har slagen vass
lagts upp.
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Då utfyllnad av delar av området redan har utförts med schaktningsmassor går det inte att få
en komplett bild av hur förhållandena var innan utfyllnaden gjordes. Av det som går att se
bedöms dock särskilt värdefull vegetation saknas på platsen. Översvämningsområden är
dock alltid intressanta ur växt- och djursynpunkt liksom vassområdet utanför. Vassområden
är av betydelse som skydd för yngel och småfisk.
En utfyllnad av markområdet bedöms innebära en utökning av den privata hemfridszonen,
då en anlagd gräsmatta uppfattas mer privat än den oexploaterade mark som finns på platsen
idag. En utfyllnad riskerar att utöka den privata hemfridszonen på bekostnad av ett område
som idag bedöms vara tillgängligt för allmänheten.
En tomtplatsavgränsning finns upprättad i ett bygglovsärende för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten, 2016-05-11. Nu sökt åtgärd är placerad utanför denna tomtplatsavgränsning.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens bedöms saknas då sökt åtgärd innebära
en alltför stor påverkan i strandskyddat område.

Lagrum
7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Underlag tilf beslut
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-08-11

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för schaktning och fyllning inom strandområde inom
fastigheten Vettershaga 3:31,

Bakgrund
Sökande har grävt för ny avloppsanläggning och önskar använda överblivna schaktmassor
till utfyllnad på den del av fastigheten som idag är låglänt och sank. Genom att fylla upp
marken önskar de göra marken mer tillgänglig. Visst utfyllnadsarbete har redan påböljats.
Då detta kan strida mot strandskyddslagstiftningen har ett separat tillsynsärende startats som
handläggs parallellt med detta ärende. Att åtgärder redan har påbörjats bedöms inte påverka
detta ärende.
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Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och ett flertal
komplcmentbyggnadcr och en brygga.
Fastighetens areal är 2 782 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalkcn. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Vettershaga 3:31 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Enligt BALANCE-projektets modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över
fisklekplatser och yngelområden är området utpekat som lekområde för abborre och som
uppväxtområde för gädda.

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 § miljöbalkcn inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fatt färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag
från förbuden om särskilda skäl föreligger.
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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 for sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behovs 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.
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EMMAUS 61 - marklov för trädfällning
BesJut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Avslå mark! ov för trädfällning inom fastigheten Emmaus 61.

Jäv
Margareta Lundgren (S) ar inte närvarande vid ärendets behandling

Motivering
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: trädet som avses fällas
är på detaljplanekart an utpekat och inmätt som värdefullt träd som ska bevaras.

Sökande har redan tidigare, 2014-11-10, inkommit med en ansökan om att få fälla detta träd.
2015-05-05 beslutade bygg- och miljönämndens arbetsutskott att avslå denna ansökan. Då
gällde ansökan två träd, nu aktuellt träd plus ytterligare ett träd.
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun fick i samband med det tidigare lovet
möjlighet att yttra sig över ansökan. Träden har besiktats av kommunens miljöstrateg
2014-12-01 som inte såg några skäl till att fälla träden.
Kommunens miljöstrateg har getts möjlighet att yttra sig även i detta ärende. Enligt muntligt
yttrande gör miljöstrategen samma bedömning i detta ärende.
Inga nya omständigheter har inkommit i frågan sedan förra beslutet fattades som ändrar
tidigare ställningstagande. Det tidigare ställningstagandet att marklov inte hör beviljas står
därmed fast.

Lagrum
9 kap 31 b § och 35 §, plan- och bygglagen.

U tdragsbestyrk ande

L

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2016-09-01

Dnr 2015-2681

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

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

Underlag för beslut
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse undertecknad 2015-11-18
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-03 § 203

Ärendet
Ansökan avser trädfällning av ett träd inom fastigheten Emmaus 61.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som anger att befintliga värdefulla träd ska bevaras och
att marklov krävs för trädfällning.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende: trädet som avses fällas
är på detaljplanekartan utpekat och inmätt som värdefullt träd som ska bevaras.
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun har blivit hörd i frågan och har erinringar mot
sökt åtgärd.
Fastigheten är obebyggd, men bygglov har beviljats för nybyggnad av flerbostadshus och
komplementbyggnader.
Det aktuella trädet är placerat på mark som endast undantagsvis får bebyggas med mindre
uthus och sophus. Bygglov är beviljat i nära anslutning till aktuellt träd.
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Fastighetens areal är 4412 m2.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 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 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.

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

Dagens sammanträde
Margareta Lundgren (S) är inte närvarande vid ärendets behandling på grund av jäv.
Gunnar Kjelldahl (C) utses att justera denna paragraf.
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