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Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Åsa Szabad informerar om
1. Platsspecifika riktvärden för Norrtälje Hamn

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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Tälje 5:1 m. fl. - fastställande av platsspecifika riktvärden för
Norrtälje Hamn
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av miljöballcen (SFS
1998:808) 26 kap 9 § och i enlighet med 2 kap 2, 3, 7 samt 8 §§ att
1. godkänna framtagna platsspecifika riktvärden ”PM Platsspecifika förhållanden och
riktvärden samt översiktlig riskbedömning för Norrtälje Hamn, Ramböll Sverige AB”
daterad 2016-06-08, upp dragsnummer 1320011145-002, (bilaga 2 och 3) med följande
undantag:
a) scenariot ”bostäder/skola/förskola” 0-1 m med 50 % skydd för markmiljö
b) scenariot ”bostäder/skola/förslcola” > 1 m med 25 % skydd för markmiljö
c) scenariot ”grönområden” 0-1 m med 50 % skydd för markmiljö
d) scenariot ”grönområden” > 1 m med 25 % skydd för markmiljö
2. för följande scenarier ska ”PM Platsspecifika förhållanden och riktvärden för Norrtälje
hamn, Ramböll Sverige AB”, daterad 2015-06-25 (bilaga 1), gälla:
a) scenariot ”bostäder/skola/förslcola” 0-1 m ska ersättas av framtagna platsspecifika
riktvärden 2015 för scenariot ”bostäder” vilket innebär 75 % skydd för marlcmiljö
b) scenariot ”bostäder/skola/förslcola” > 1 m ska ersättas av framtagna platsspecifika
riktvärden 2015 för scenariot ”bostäder” > 1 m vilket innebär 50 % skydd för
marlcmiljö.
c) scenariot ”grönområden” 0-1 m ska ersättas av framtagna platsspecifika riktvärden
2015 för scenariot ”grönområden - naturlig jord” 0-1 m vilket innebär 75 % skydd
för markmiljö.
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d) scenariot ”grönområden” > 1 m ska ersättas av framtagna platsspecifika riktvärden
2015 for scenariot ” grönområden - naturlig jord” > 1 m vilket innebär 50 % skydd
for markmiljö.
3. de platsspecifika riktvärdena kan tillämpas vid kommande avhjälpandeåtgärder i
Norrtälje hamn men att tillsynsmyndigheten gör bedömningen i varje enskilt fall om de
platsspecifika riktvärdena är tillämpbara.
4. de platsspecifika riktvärdena endast ska gälla för mark ovan grundvattenytan.
5. de platsspecifika riktvärdena inte ska gälla för tillförda massor

Avgift
Avgiften hanteras i separat beslut.

Motivering
De platsspecifika riktvärden som togs fram 2015 av Ramböll AB på uppdrag av Norrtälje
kommun hade ett högre skydd för markmiljö vilket justerades ner i de platsspecifika
riktvärden som tagits fram nu, 2016. Bygg- och miljönämnden anser inte att det är motiverat
att sänka skydd för markmiljö för bostäder/skola/förskola samt grönområden då det är dessa
platser som möjliggör grönytor och där det behövs en fungerande markmiljö. Att sänka
skyddet för markmiljön under påldäck och hårdgjorda ytor kan accepteras eftersom
förutsättningarna för ett fungerande markekosystem där antas vara dåliga.
När ytor ovan förorenad mark hårdgörs minskar föroreningsspridningen ner till grundvattnet
eftersom mindre mängd nederbörd kommer att infiltreras genom massorna. För förorening
som ligger under grundvattenytan minskas inte spridningen av föroreningen till grundvatten
på samma sätt av hårdgjorda ytor eftersom grundvattnet strömmar genom föroreningen. De
platsspecifika riktvärdena ska därför endast gälla för mark ovan grundvattenytan.
De platsspecifika riktvärdena anger inte en nivå upp till vilken det är acceptabelt att förorena
eftersom det inte är tillåtet att förorena upp ett område. De har inte tagits fram i syfte att
användas som kriterier för återanvändning av massor och avfall. De platsspecifika
riktvärdena ska därför inte gälla för tillförda massor.
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De platsspecifika riktvärden som ska antas ska vara långsiktigt hållbara och med anledning
av det anser bygg- och miljönämnden det vara skäligt att ändra de platsspecifika riktvärdena
så att de som togs fram för scenarierna bostäder samt grönytor 2015 ska gälla i stället för de
som togs fram 2016. Av samma anledning är det även skäligt att de endast ska gälla för mark
ovan grundvattenytan och inte för tillförda massor.
Om ovan förelagda försiktighetsmått följs, bedömer bygg- och miljönämnden i Norrtälje
kommun att de allmänna hänsynsreglema i miljöballcen har beaktats.

Underlag till beslut
PM för platsspecifika förhållanden och riktvärden Norrtälje hamn, daterad 2015-06-25.
PM Belastningsberäkning, daterad 2016-06-08.
PM Platsspecifika förhållanden och riktvärden samt översiktlig riskbedömning för Norrtälje
Hamn, daterad 2016-06-13.
Reviderade handlingar inkomna 2016-08-19.
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 med bilagor

Bilagor
Bilaga 1 : PM Platsspecifika förhållanden och riktvärden för Norrtälje hamn, Ramböll
Sverige AB, daterad 2015-06-25 (dnr ecos 14-1432), med bilagor:
1) Utdrag ur Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för framtagna platsspecifika
riktvärden.
2) Sammanställning av beräknade platsspecifika riktvärden (PSRV) samt justerade
PSRV.

Bilaga 2\ Anmälan av platsspecifika riktvärden för Norrtälje Hamn, inkom 2016-06-09
(dnr ecos 16-1605), med bilagor:
1)
Platsspecifika riktvärden för Norrtälje Hamn
2)
PM Platsspecifika förhållanden och riktvärden samt översiktlig risk
bedömning för Norrtälje Hamn, Ramböll Sverige AB daterad 2016-06-08.
Bilagan inkluderar underbilagoma:
a) Beskrivning av föroreningar
b) Utdrag ur Naturvårdsverkets riktvärdesmodell fö r framtagna
platsspecifika riktvärden
c) Sammanställning av beräknade plats specifika riktvärden (PSRV) samt
justerade PSRV
3)
PM Belastningsberäkning, Norrtälje Hamn, Ramböll Sverige AB, daterad
2016-06-08.
4)
Markstabiliseringstekniker
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Bilaga 3: Reviderade handlingar inlcomna 2016-08-19 (dnr ecos 16-1605). De reviderade
handlingarna är:
1) Bilaga 1 till anmälan d.v.s. tabellen med de riktvärden som önskas tillämpas
(Antimon och Pentaklorfenolriktvärden har lagts till)
2) Underbilaga 1 till bilaga 2 dvs. Beskrivning av föroreningarna (beskrivningar
av Antimon och Pentaklorfenol har lagts till)
3) Underbilaga 3 till bilaga 2 dvs. Sammanställningen av de framräknade
riktvärdena, vad som är styrande samt de justeringar som gjorts av beräknade
riktvärden (Antimon och Pentaklorfenolriktvärden har lagts till)

Bakgrund
Hamnområdet i Norrtälje har sedan böljan av 1900-talet varit industriområde. Det har
troligtvis bedrivits verksamhet där sedan böljan av 1800-talet. Det finns och har funnits
bensinstationer, båtbränsleförsäljning, bilverkstad, åkeri, jämvägs-/industrispår,
handelsträdgård, upplag av timmer, upplag av konstgödsel, upplag av skrot, ångkvam,
hantering av säd, träimpregnering, brädgård, ångsåg, smides- och svetsverkstad, måleri,
båtuppställningsplatser, deponi för hushålls- och industriavfall. Det har också under lång tid
bedrivits hamnverksamhet i form av lastning, lossning, mellanlagring och transport av gods
samt passagerartrafik.
Inom området har strandlinjen under årens lopp förflyttats ut i Norrtäljeviken genom
utfyllnad med fyllnadsmassor och avfall. Den tidigare strandlinjen har på flera håll flyttats ut
med ca 70-80 meter.
Kommunstyrelsen antog den 14 april 2014 en s.k. slcelettplan för hamnområdet i Norrtälje
kommun. Syftet var att skapa förutsättningar för en omvandling av befintligt hamn- och
industriområde till en ny blandad stadsdel med bostäder, handel, service och attraktiva
offentliga vistelseytor.
Marken inom Norrtälje Hamn är till stor del förorenad av tidigare verksamheter och
utfyllnader. En omfattande provtagning på jord, vatten, asfalt och sediment utfördes av
Bjerking AB 2013 på uppdrag av Norrtälje kommun. I delar av hamnområdet har
undersökningar också utförts tidigare. Förhöjda halter av olja (aromater och alifater), PAH,
metaller, bekämpningsmedel, PCB, DDT, dioxiner och klorfenoler påträffades i jord. I
grundvattnet har föroreningar av olja (aromater och alifater), PAH, metaller,
bekämpningsmedel och dioxiner påträffats. Vid miljötekniska undersökningar i sedimenten
har förhöjda halter av metaller, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH, PCB samt
båtbottenfärgema TBT och Irgarol påträffats.
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Ramböll AB har 2015 utfört kompletterande undersökningar av jord, grundvatten och
markens porluft. Vid undersökningarna har förhöjda halter av olja (aromater och alifater),
PAH, metaller, bekämpningsmedel, PCB och dioxiner påträffats i jord. I grundvattnet har
metaller, PAH, olja och ftalater påvisats. I porluft har VOC, BTEX, aromater och klorerade
lösningsmedel påträffats.
Utöver detta har fördjupade undersökningar gjorts av respektive fastighetsägare på de
fastigheter som är aktuella för exploatering. I övriga delar av hamnområdet kommer
fördjupade undersökningar att utföras vartefter de blir aktuella för exploatering.
Omvandlingen av Norrtälje Hamn till en ny stadsdel för bostäder, gator, torg och parker
medför att vissa förutsättningar och exponeringsförhållanden ändras. Området ska
efterbehandlas för att bli lämpligt för den nya användningen. För att fastställa vilka
åtgärdsnivåer som krävs för att göra marken lämplig har så kallade platsspecifika riktvärden
tagits fram. Riktvärdena ska skydda människors hälsa (på individnivå), markmiljön,
grundvatten och ytvatten
Ett riktvärde anger den föroreningsnivå som bör underskridas för att undvika risk för
oönskade effekter på hälsa och miljön. Man utgår från ett toxikologiskt gränsvärde, t.ex.
tolererbart dagligt intag, TDI. Från detta värde beräknar man vilken halt som får finnas i
marken för vaije exponeringsväg. Man räknar med sex möjliga exponeringsvägar. De sex
exponeringsvägama är: Inandning av ångor, inandning av damm, intag av jord, hudupptag,
intag av dricksvatten och intag av växter.
Riktvärdena är framtagna med Naturvårdsverkets beräkningsmodell (Naturvårdsverkets
rapport 5976) för beräkning av riktvärden för förorenad mark som grund. Förhållanden i det
aktuella området skiljer sig på flera sätt (t.ex. gällande områdets och recipientens storlek
samt de sätt på vilka exponering kan ske) från de förhållanden som har förutsatts vid
framtagandet av Naturvårdsverkets så kallade generella riktvärden (KM - känslig
markanvändning och MKM - mindre känslig markanvändning). Därför har platsspecifika
riktvärden räknats fram.
Det har vid två tidigare tillfällen tagits fram förslag på platsspecifika riktvärden för Norrtälje
Hamn. 2014 arbetade Bjerking AB fram ett förslag på platsspecifika riktvärden för
kaj området vilket senare återtogs. 2015 lämnade Ramböll AB ett förslag på platsspecifika
riktvärden för hela hamnområdet, även denna anmälan återtogs efter synpunkter från
tillsynsmyndigheten för att omarbetas och kompletteras med bland annat en
belastningsberäkning. Det har resulterat i de platsspecifika riktvärden som presenteras nu
2016.
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Vid framtagande av platsspecifika riktvärdena ska hänsyn tas till de geografiska och
miljömässiga förhållandena i och kring området samt till de olika markanvändningsslag som
i framtiden är aktuella i området (t.ex. bostäder, skola/förslcola, parkmark, större
sammanhängande hårdgjorda ytor, serviceanläggningar och verksamhetsområde). I Norrtälje
Hamn förekommer t.ex. inte något intag av dricksvatten från området och
exponeringsmöjlighetema för djupare liggande jord blir mycket begränsade liksom den
mängd växter som kan komma att odlas och som kan bli aktuella att äta. För vaije
markanvändningsslag har ett scenario gällande exponeringsvägar och exponeringstider varit
basen för beräkningarna.
Avsikten är att vid planeringen av arbeten i vaije delområde inom Norrtälje Hamn göra en
bedömning av vilka markanvändningsscenarior som är aktuella i det specifika området och
hur avgränsning av dessa ska ske. Det kan t.ex. avse en avgränsning mellan bostadsområde
och gatumark, vilket blir viktigt att hantera eftersom bostadshusen går ända ut till
fastighetsgräns. Utifrån detta görs ett urval av vilka riktvärden som ska tillämpas för det
aktuella området. Inom denna process kommer även en särskild riskbedömning göras utifrån
den specifika förorenings situationen i delområdet. Tillsynsmyndigheten gör bedömningen i
vaije enskilt fall om de platsspecifika riktvärdena är tillämpbara.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 2, 3, 7 samt 8 §§ och 26 kap 9 §
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Rö-Söderby 3:1 - Förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet
Förslag till beslut
Arbetsutskott föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av Miljöbalken (SFS
1998:808) 2 kap. 2, 3, 6 och 9 §§ samt 26 kap 9 § att
1. a v s lå ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > e g ä r a n om upphävande av bygg- och miljönämndens beslut om
förbud att bedriva jordsorterings- och upplagsverksamhet på fastigheten Rö-Söderby 3:1,
dnr 2010-2037, daterat 2010-12-07 § 113
| med uppgiven firma
att bedriva verksamhet enligt inlämnad anmälan om miljöfarlig
verksamhet med verksamhetskod 10.50 C, vilken gäller för anläggning för sortering eller
krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Avgift
För tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
(SFS 1998:808) har kommunfullmäktige i Norrtälje fastställt en taxa för prövning och
tillsyn av miljöfarlig verksamhet, (KF 2015-04-01, 44§). Enligt taxan för 2016 ska en
avgift på 1175 kronor per handläggningstimme tas ut för bygg- och miljökontorets
arbete.
Ni kommer att debiteras en avgift för den handläggningstid som ärendet tagit i
anspråk. Handläggningstiden har beräknats till 10 timmar, vilket med 2016-års
timtaxa motsvarar 11 750 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.

Motivering
anför i sin skrivelse (bilaga 3) att fastigheten måste tömmas på jordupplag och
uppställda fordon för att en prövning av förhandsbesked för byggande av bostäder ska kunna
göras samt för att efterföljande provtagning och utvärdering av schaktbotten ska kunna
utföras. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är möjligt att städa upp på fastigheten och
forsla bort de fordon som behövs utan att först behöva avyttra jordmassorna. Det borde
heller inte vara något problem att utföra provtagning och utvärdering av schaktbotten då
jordhögarna bara täcker en liten del av den totala ytan.
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I anmälan (bilaga 1) så redogörs det bland annat for hur hänsynsreglema i andra kapitlet i
miljöbalken ska följas. Det beskrivs hur
erfarenhet av liknande verksamhet
och då uppfyller kunskapskravet i 2 §. Enligt tidigare inspektioner så har han inte följt de
åtgärder och begränsningar som meddelats i beslut angående jordsorterings- och
upplagsverksamheten. Bygg- och miljönämnden anser inte att han uppfyller kunskapskravet.
Enligt 3 och 4 §§, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen ska bästa möjliga teknik
och produkter ur miljöhänseende användas. Enligt anmälan avser sökanden att använda
modem utmstning för att minimera konsekvenser på hälsa och miljö. Det jordsorteringsverk
som finns på fastigheten och som avses användas till verksamheten uppfyller med
tveksamhet det kravet (bilaga 2). Sammantaget med övrig verksamhet vad gäller
uppställning av äldre fordon med oljeläckage bedömer bygg- och miljönämnden att
|inte uppfyller försiktighets- och produktvalsprincipen.

__________Ihänvisar även till 6 §, lokaliseringsprincipen som han anser att han uppfyller
lä massorna finns på plats och inga ytterligare transporter behövs. Om fastigheten på sikt
ska fyllas ut för att bli tomtmark så bedömer bygg- och miljönämnden att den minsta
miljöpåverkan är att låta massorna stanna kvar och bli en del av utfyllnaden.
I ett tidigare överklagande ifrågasätter ^ ^ ^ ^ ^ ^ | b y g g - och miljönämndens bedömning
om risk för föroreningar. Han menar att fordonen på fastigheten inte kan ge några läckage.
Vid inspektion i juli i år så konstaterades oljeläckage från ett fordon (bilaga 2).
Vid en jämförelse av foton från inspektioner under 2010 och 2011 med foton från den
inspektion som utfördes i juli 2016 så kan konstateras att flera fordon fortfarande finns kvar
på fastigheten trots flera förelägganden om bortforsling. Däribland flera personbilar som han
själv anfört i ett överklagande i februari 2015 ska tas omhand för skrotning. Sammantaget
bedömer bygg- och miljönämnden att
oförmåga att följa tidigare beslut och
överenskommelser visar att han inte är lämplig att bedriva den här typen av verksamhet.
Underlag till beslut_____
Skrivelse f r å n ^ ^ ^ ^ ^ ^ | inkommen 2016-08-05
Inspektion på fastigheten 2016-07-04
Anmälan om miljöfarlig verksamhet, inkommen 2016-06-27
Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2012-12-06, § 83
Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2010-12-07, § 113
Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2009-10-15, § 87
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll 2006-12-12, § 101
Anmälan om miljöfarlig verksamhet, inkommen 2016-06-27
Tjänsteskrivelse 2016-09-09
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Bakgrund
2016-06-27 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Avsikten med anmälan är att sortera och sälja ca 10 000 ton massor som ligger upplagda på
fastigheten Rö-Söderby 3:1. Jordmassornas ursprung är schaktmassor från jordbruksmark
som uppkommit i samband med exploatering samt lera och sand.
|informerades om att han har förbud att bedriva anmäld verksamhet. Han
önskade få en omprövning av det nu gällande förbudet mot jordsorteringsverksamheten för
att kunna bedriva verksamhet under en begränsad tid. Han uppmanades att inkomma med en
skrivelse till bygg- och miljönämnden (bilaga 3).
En inspektion bokades in tillsammans med
som sedan inte dök upp.
Inspektionen genomfördes ändå av tillsynsmyndigheten på fastigheten 2016-07-04. Det
fanns många personbilar, containers, lastbilar, lastbilssläp och maskiner på fastigheten. Ett
oljeläckage kunde konstateras (bilaga 2) vilket
uppmärksammades på genom
telefonsamtal. Det fanns även ett jordsorterings verk och några övervuxna jordhögar.
Redan i april 2005 när dåvarande miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utförde en
inspektion på fastigheten noterades att verksamhetsutövare ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i n t e följt
de åtgärder och begränsningar som meddelats i beslut angående jordsorteringsoch upplagsverksamheten. Förvaltningen skickade ett protokoll med krav på
åtgärder från inspektionen till verksamhetsutövaren. I juni 2006 utfördes en ny
inspektion vid vilken det konstaterades att verksamhetsutövaren inte utfört de
åtgärder som påtalats i protokollet från inspektionen i april 2005. Vid ytterligare
en inspektion samma år konstaterades att ingen förändring skett.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i december 2006 att vid vite förelägga
att städa och transportera bort fordon, maskiner, containrar och
skrotbilar m.m. från fastigheten. Vid inspektion i maj 2007 konstaterades att
föreläggandet inte var uppfyllt.
En ny inspektion utfördes i juni 2008. På fastigheten fanns då diverse skrot,
maskiner, maskindelar, gamla bilar, bil-/lastbilsbatterier samt dunkar och flaskor
med diverse kemikalier. Senare samma år utfördes en ny inspektion tillsammans
m e d ^ ^ ^ ^ ^ ^ l som informerades om att allt som inte tillhörde
jordsorteringsverksamheten måste tas bort från fastigheten. Han lovade att städa
upp och snygga till på fastigheten. Vid ytterligare en inspektion samma år
konstaterades att städningen av fastigheten inte var fullständigt genomförd.
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I april 2009 genomfördes en ny inspektion tillsammans med
Det
såg fortfarande stökigt ut och han fick till maj 2009 på sig att städa bort det som
inte tillhörde jordsorteringen. Bygg- och miljökontoret inspekterade fastigheten
igen i juni 2009 och det fanns om möjligt ännu mera saker uppställda.
B ygj^och miljönämnden beslutade i oktober 2009 att vid vite förelägga
^ ^ ^ J a t t forsla bort ett 40-tal fordon samt ett antal diesel/oljetankar, snöplogar,
sopaggregat, grävskopor m.m. Vid ett antal inspektioner under 2010 och 2011
kunde konstateras att ingenting hänt på fastigheten.
Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 december 2010 att förbjuda
att bedriva jordsorterings- och upplagsverksamhet på fastigheten Rö-Söderby
3:1 i Norrtälje kommun. Motiveringen till detta var att verksamheten bedrevs på ett sådant
sätt att det fanns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön och med
hänsyn taget till att
inte följt tidigare fattade beslut och förelägganden.
I april 2012 inkom ^ ^ ^ ^ ^ ^ | m e d en anmälan om miljöfarlig verksamhet då han ville ha
en omprövning av förbudet mot jordsorteringsverksamheten. Anmälan avslogs med hänsyn
till
oförmåga att följa tidigare beslut och överenskommelser samt att han inte
besitter den kunskap som krävs för att bedriva den anmälda verksamheten.
I april 2014 inkom ett klagomål på att det åter var mycket skrot på fastigheten. Vid
inspektion kunde konstateras att det som tidigare flyttats från fastigheten nu åter var tillbaka.
Bygg- och miljönämnden beslutade i december 2014 om ett nytt föreläggande om städning
ochborttransport av ett 30-tal fordon, maskinutrustning m.m. Beslutet överklagades av
^ ^ ^ | t i l l Länsstyrelsen som bedömde att merparten av föremålen på fastigheten utgjorde
nedskräpning i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen upphävde dock nämndens beslut med
motiveringen att nämndens vitesföreläggande inte uppfyllde kravet på tydlighet och
precision. Ärendet lämnades åter till nämnden för ny handläggning.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap. 1-10 §§
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Blidö 1:362 - uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av
byggnation innan startbesked utfärdats
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
påföra
och
ägare/byggherre för fastigheten Blidö 1:362 solidariskt en
byggsanktionsavgift om 22 371 kronor för påbörjandet av byggnation innan Bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked.
2. byggsanktionsavgiften om 22 371 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten 2016-06-09 konstaterat att
byggnation har påböljats.
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.
Berörd tillbyggnad har en area om 16 kvm vilket ger en sanktionsarea om 1 6 -1 5 = 1 kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9
kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt
6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked för ett en- eller
tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,5 x 44 300 + 0,005 x 44 300 x l = 22 150 + 221 = 22 371 kronor.
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Ansökan för bygglov inkom 2016-06-17, förutsättningar bedöms finnas för att kunna medge
bygglov för åtgärden.

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

Underlag till beslut
Karta
Ansökan
Besiktningsbild
Tjänsteskrivelse 2016-08-31

Ärendet
Ärendet avser olaga uppförd tillbyggnad på huvudbyggnad
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-06-05 fått kännedom
om att byggåtgärder kan ha vidtagits utan lov och startbesked inom fastigheten Blidö 1:362.
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten 2016-06-09 konstaterat att
byggnation har påböljats.

Bakgrund
Fastigheten Blidö 1:362 är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus varav tillbyggnaden
avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 4357 m2.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten omfattas av strandskydd, åtgärden bedöms vara undantagen enligt länsstyrelsens
beslut 2014-12-01.
Ansökan för bygglov inkom 2016-06-17, förutsättningar bedöms finnas för att kunna medge
bygglov för åtgärden.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsslcyldige 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 avgiftsslcyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsslcyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften 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 marlcåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
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Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsskyldige har påböljat 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 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om Bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärden får inte påböijas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och 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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Grisslehamn 19:23 - uttagande av byggsanktionsavgift för
påbörjande av byggnation innan startbesked utfärdats
Förslag till beslut

Arbetsutskotte^orcslå^vg^^clnniljönäinnden besluta
påföra
och
ägare/byggherre för fastigheten Grisslehamn 19:23, solidariskt en byggsanktionsavgift
om 40 091 kronor för påböljandet av byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat
ett beslut om startbesked.
2. bygg sanktions avgiften om 40 091 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök 2016-09-05 inom fastigheten Grisslehamn 19:23
konstaterat att byggnation har påböijats utan att lov beviljats.
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.
Berörd tillbyggnad har en area om 96 kvm vilket ger en sanktionsarea om 96 —15 = 81 kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10
kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9
kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt
6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbeslced för ett en- eller
tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,5 x 44 300 + 0,005 x 44 300 x 81 = 22 150 + 17 941 = 40 091 kronor.
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Ansökan för bygglov inkom 2016-06-27, förutsättningar bedöms finnas för att kunna medge
bygglov för åtgärden.

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

Underlag till beslut
Karta
Besilctningsbilder
Situationsplan med beräkning av sanktionsarea
Yttrande från fastighetsägarna 2016-07-01
Tjänsteskrivelse 2016-09-05
Yttrande från fastighetsägarna 2016-09-21

Ärendet
Ärendet avser olaga uppfört trädäck.
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-06-03 fått kännedom
om att byggåtgärder kan ha vidtagits utan lov och startbesked inom fastigheten Grisslehamn
19:23.
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök 2016-09-05 inom fastigheten Grisslehamn 19:23
konstaterat att byggnation har påbörjats.

Bakgrund
Fastigheten Grisslehamn 19:23 ligger inom detaljplanelagt område, är ianspråktagen och
bebyggd med bostadshus varav tillbyggnad avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 2 183 m 2.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger en byggrätt på 1/8 av fastighetens area,
motsvarande 273 kvm
Ansökan för bygglov inkom 2016-06-27, förutsättningar bedöms finnas för att kunna medge
bygglov för åtgärden.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften 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.
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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 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur
eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om Bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften 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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Underlag till beslut
Ansökan
Situationsplan inkommen 2016-06-09
Detaljplanekarta (Utdrag från karta som redovisar aktuell fastighet)
Karta utskriven 2016-09-01
Tjänsteskrivelse 2016-09-01

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger att ett uthus får uppföras till en största
byggnadsarea om 30 kvadratmeter. Vidare har detaljplanen bestämmelsen prickad mark,
mark som inte får bebyggas.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och uthus.
Kontoret underrättade sökanden om att förslaget avviker från detaljplanen i skrivelse
daterad 2016-06-10. Inget yttrande har inkommit i ärendet.

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

Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.
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Näs 1:9 - olaga utförd avverkning inom strandskyddat område
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. avskriva ärendet då aktuella åtgärder inte bedöms vara strandskyddsdispenspliktiga samt
att något skäl för ingripande på någon annan grund inte har framkommit.

Motivering
Det inkom 2015-01-26 en anmälan om att träd avverkats samt planterats nya inom
strandskyddat område. Vid besiktning av kontoret 2016-03-11 och 2016-05-19 kunde
kontoret konstatera att det var ett fåtal träd som hade tagits ned men det var också olika
åldrar på de stubbar som kontoret upptäckte vid besiktningen vilket framgår av bilagda
fotografier.
Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter är enligt miljöballcen
förbjudna inom strandskyddat område. Det kvarstår därför för bygg- och miljökontoret att
göra bedömningen om de utförda åtgärderna väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och
växtarter och således är förbjudna enligt miljöballcen.
Vid fällning av mer än ett fåtal träd krävs en strandslcyddsdispens, eftersom träd är viktiga
för den biologiska mångfalden och trädfällning kan medföra en väsentlig förändring av
livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Enligt fastighetsägarens skogs- och gårdsförvaltare har några lövträd tagits ned under
perioden februari-mars 2015, träden vad sjuka och döende och en trädgårdsmästare har
bedömt att dessa träd utgjorde en säkerhetsrisk inom parkområdet.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att trädfällningen inte var av sådan omfattning
att en dispens skulle ha krävts.

Lagrum
7 kap 15 § miljöbalken
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Underlag till beslut
Anmälan
Fotografier från besiktning 2016-03-11
Fotografier från besiktning 2016-05-18
Karta utskriven 2016-09-05

Ärendet
Anmälan avser avverkning av träd samt nyplantering av träd inom område med strandskydd.

Bakgrund
Det inkom 2015-01-26 en anmälan om att träd avverkats inom strandskyddat område.
Fastighetens skogs- och gårdsförvaltare inkom 2015-07-20 med ett yttrande där förvaltaren
anför att några lövträd har tagits ned under februari-mars 2015 inom närområdet till
huvudbyggnaden på Näs gård. Vidare anför förvaltaren att träden var gamla, sjuka och
döende träd som inte omfattas av nuvarande strandskyddsregler.
Trädgårdsmästare
säkerhetsrisk inom parkområdet.

har enligt yttrande, bedömt att dessa träd utgjorde en

Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Näs 1:9 belägen inom
riksintresseområde for kulturmiljön, Näs gård (se kapitel 12). Motiveringen lyder: ”Näs
utgör ett åskådligt exempel på en välbevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet, vacker
belägen vid sjön Sparren. Uthus, ekonomibyggnader, vegetation med allén som en viktig
beståndsdel utgör omistliga inslag i den värdefulla miljön.”
Näs gård böljade 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 fåtal 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 §§ miljöballcen.
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Tillämplig lagstiftning
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöballcen.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och
i vatten.
Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kap 15 § miljöballcen 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- eller växtarter.
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VÄDDÖ-TOMTA 5:173 - bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
(inglasning av befintlig altan)
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Motivering
En ansökan har inkommit till bygg- och miljönämnden gällande att få uppföra ett uterum
över befintlig altan på 13 m2 inom fastigheten Väddö-Tomta 5:173.
Enligt gällande detaljplan får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader med en maximal byggnadsarea på 80 m2 för huvudbyggnad och 40
m2 för komplementbyggnadema. 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 planbestämmelsema och med syftet med planen.
Tillbyggnaden bedöms inte vara en sådan liten åtgärd som avses i 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen
Nu sökt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 31 b § plan- och bygglagen..

Utdragsbestyrkande

t) NORRTÄLJE

f

KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(3)

Datum

2016-09-22

Dnr 2016-280

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

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 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 2016-05-04 med tillägg 2016-09-05
Arbetsutskottets protokoll 2016-06-02 § 89

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 Attefallstillbyggnad på 15 m2 enligt plan och bygglagen kap 9
4b§. Diarienummer BoM 2015-003690.
Fastighetens areal är 1 982m2.
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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 få sitt ärende
prövat av bygg- och miljönämnden.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b c § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området
ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

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.
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Tälje 3:179 - Nytt vägnamn i Norrtälje
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. följande vägnamn i Norrtälje antas
B ohlins väg

Motivering
Namnet har sin grund i att Bohlins handelsträdgårdar tidigare låg i området.
Det fanns två handelsträdgårdar, en på vardera sidan av vägen, och de grundades 1908 och
1914 av bröderna Karl Albin och Axel Bohlin. Där odlades framförallt tomater, gurkor,
meloner, blomkål, jordgubbar och olika sorters fruktträd, detta avspeglar sig i de
kvartersnamn som finns öster om vägen.

Underlag för beslut
Tj änsteskrivelse 2016-09-01

Information
I och med beslutet kommer 7 fastigheter som tidigare haft adress från Räfsja gårdsväg,
behöva byta belägenhetsadress. Dessa redovisas i bilaga A. Byte av adress sker 1 november
2016. Räfsja gårdsväg kommer i och med detta få en annan sträckning, se karta.
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Sammanträdesdagar för 2017
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att följande sammanträdesdagar
antas for år 2017
Arbetsutskottet

Bygg- och miljönämnden

12 januari
2 februari
9 mars
6 april
4 maj
1 juni

26 januari
16 februari
21 mars
27 april
18 maj
13 juni

31
21
26
23

7 september
12 oktober
16 november
7 december

augusti
september
oktober
november

Arbetsutskottets sammanträden beräknas bölja kl 15.15.
Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas bölja kl. 15.00 med vissa undantag.
Vid extra au före nämnd börjar au 15:00 och nämnd ca 15:10.
(nämndens sammanträde i december kan komma att förläggas till fm).
Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas bölja 13.30.
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