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Björhövda 3:1 - föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd
tillbyggnad av sjöbod och nybyggnad av altan samt installation av
eldstad
Förslag till beslut

Arbetsutskotte^omslå^yg^mclmniljönämnden besluta
påföra
och
ägare till
byggnadsverket solidariskt en byggsanlctionsavgift om 16 958 kronor,
2. byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från det att beslutet vinner laga
kraft,
3. förelägga ägarna till byggnadsverket att senast fyra veckor efter att detta beslut vinner
laga kraft göra en anmälan avseende den eldstad som har installerats utan att startbesked
utfärdats.

Motivering

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med RÅ 1996 ref. 17 att avvakta
det pågående planarbetet som eventuellt kan godkänna den aktuella tillbyggnaden. Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv finner inte utskottet det försvarbart att förelägga om rivning.
RÅ 1996 ref. 17
(En byggnad har uppförts med stöd av ett bygglov som inte vunnit laga kraft. Efter
överklagande av en granne har bygglovet sedermera upphävts genom lagakraftvunnen dom.
Byggnadsnämnden har inte ansetts skyldig att ingripa med föreläggande om rivning då
förberedelser inletts för att ändra detaljplanen så att lov till byggnadsåtgärden sannolikt
skulle kunna meddelas med tillämpning av nya planbestämmelser.)
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-09-28 samt 2016-09-12
konstaterades att en tillbyggnad gjorts på en befintlig byggnad som fanns på fastigheten
Björhövda 3:1. Samt att den befintliga byggnaden hade renoverats och ett trädäck uppförts i
anslutning till byggnaden. Kontoret kunde även konstatera att en eldstad hade installerats i
byggnaden.
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ägare till byggnadsverket, har vid besök i kommunhuset
2015-09-22 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Vid mötet anförde ägarna till byggnadsverket att det är
en före detta tvättstuga och att del av byggnad enbart var en grund som saknade väggar.
Innan renoveringen påböljades så tog ägarna kontakt med kommunen för att se om en
renovering krävde bygglov eller något annat tillstånd. Som svar då fick de att inget lov
krävdes för en renovering.
Dock är den del som är uppförd på det som tidigare enbart var en grund inte att betrakta
enligt rättsfall och lagens mening som en renovering utan som en tillbyggnad vilket
handläggaren vid mötet 2015-09-22 informerade ägarna om.
Utförd tillbyggnad bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § plan- och
bygglagen.

Bygg- och miljökontorets bedömning

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-09-28 samt 2016-09-12
konstaterades att en tillbyggnad gjorts på en befintlig byggnad som fanns på fastigheten
Björhövda 3:1. Samt att den befintliga byggnaden hade renoverats och ett trädäck uppförts i
anslutning till byggnaden. Kontoret kunde även konstatera att en eldstad hade installerats i
byggnaden.
ägare till byggnadsverket, har vid besök i kommunhuset
2015-09-22 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Vid mötet anförde ägarna till byggnadsverket att det är
en före detta tvättstuga och att del av byggnad enbart var en grund som saknade väggar.
Innan renoveringen påböljades så tog ägarna kontakt med kommunen för att se om en
renovering krävde bygglov eller något annat tillstånd. Som svar då fick de att inget lov
krävdes för en renovering.
Dock är den del som är uppförd på det som tidigare enbart var en grund inte att betrakta
enligt rättsfall och lagens mening som en renovering utan som en tillbyggnad vilket
handläggaren vid mötet 2015-09-22 informerade ägarna om.
Utförd tillbyggnad bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § plan- och
bygglagen.
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Någon bygglovsansökan har inte inkommit till bygg- och miljönämnden, utförd åtgärd
(tillbyggnad av byggnad) bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 30 och 31
b § plan- och bygglagen varför lov inte kan beviljas i efterhand.
Den aktuella tillbyggnaden placeras på mark som enligt gällande detaljplan är allmän plats,
naturområde. Den aktuella byggnadens placering strider därmed mot bestämmelserna i
planen. På denna del har inte heller strandskyddet upphävts i detaljplanen vilket innebär att
området omfattas av strandskydd. I och med att den aktuella tillbyggnaden är av en större
karaktär och därmed avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars kunde
ha fått färdats fritt, gör bygg- och miljökontoret bedömningen att det krävs en dispens för
aktuell åtgärd. Det kvarstår därför för bygg- och miljökontoret att göra bedömningen om
någon strandskyddsdispens i efterhand kan beviljas för tillbyggnaden.
Utförd altan bedöms inte vara en bygglovspliktig åtgärd. Dock omfattas den delen av
fastigheten av strandskydd då strandskyddet enbart är upphävt på den del som har getts
byggrätt i detaljplanen.
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 den aktuella tillbyggnaden och altanen är uppförda berör mark som
är allemansrättsligt tillgängliga. Altanen och tillbyggnaden kommer genom sin användning
och hemfridszon 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 växtoch djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Förutsättningar för att medge strandskyddsdispens för tillbyggnad och altan saknas då sökt
åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan inom strandslcyddat område.
Enligt 6 kap 5 § plan- och byggförordningen krävs det en anmälan till bygg- och
miljönämnden vid en installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal. Någon
sådan anmälan har inte skickats in till bygg- och miljönämnden och något startbesked eller
slutbesked har inte utfärdats.
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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
byggforordningen.
Berörd tillbyggnad har en area om 42,8 kvm vilket ger en sanlctionsarea om 42,8 —15 = 27,8
kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften for att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 19 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften for att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbeskedför en komplementbyggnad eller en annan liten
byggnad, 0,016 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
44 300 x 0,08 = 3 544 kronor
44 300 x 0,016 = 708,8 kronor
((44 300 x 0,005) x 27,8) = 6157, 7 kronor
((44 300 x 0,001) x 27,8) = 1231, 54 kronor
Enligt 9 kap 13 § plan- och byggforordningen är Byggsanktionsavgiften för att trots
förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett
byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av eldstad.
Enligt 9 kap 24 § plan- och byggforordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan
åtgärd som avses i 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första
stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är 0,02 prisbasbelopp
för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
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Detta ger en sanlctionsavgift om;
44 300 x 0,1 = 4430 kronor
44 300 x 0,02 = 886 kronor
Detta ger en total byggsanktionsavgift om 3544+708,8+6157,7+1231,54+4430+886=
16 958 kronor.
Rivning av den utan lov uppförda tillbyggnaden samt den utan dispens uppförda altanen
bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då lov och dispens inte kan meddelas i
efterhand.
ägare av byggnadsverket
på fastigheten Björhövda 3:1, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att
senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft vidta rättelse, vilket bedöms
vara skälig tid för att utföra rivning av den utan lov uppförda tillbyggnaden.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
om att
ägare
till byggnadsverket på fastigheten Björhövda 3:1 ska betala ett vite om 25 000 kronor
vardera om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då ägarna
trots föregående brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.
ägare av
på fastigheten Björhövda 3:1, föreläggs med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen att
senast inom fyra veckor från att detta beslut vinner laga kraft inkomma med en anmälan om
installation av eldstad, vilket bedöms vara skälig tid för att upprätta handlingar.
ägare av altanen
(trädäcket), föreläggs med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att senast inom 6 månader från att
detta beslut vinner laga kraft riva och bortforsla altanen redovisad på bilaga nummer 2 då
utförd åtgärd inte bedöms vara förenlig med strandskyddets syften.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite._____________
om att
ägare
till byggnadsverket och altanen på fastigheten Björhövda 3:1, ska betala ett vite om 25 000
kronor vardera om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
ägarna trots föregående brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.
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Lagrum

11 kap 19, 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
26 kap 9 och 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)
9 kap 7,13, 19 och 24 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut

Fotografier från besiktning 2016-09-12
Yttrande från ägare till byggnadsverket inkom 2016-08-03
Yttrande från grannfastigheter inkom 2016-07-20
Yttrande inkom 2016-06-14
Yttrande inkom 2016-06-17
Yttrande från styrelsen för Björhövdalcolonins samfallighetsf. inkom 2015-09-22
Plankarta 21-49
Planbeskrivning sida 3 (21-49)
Bilaga till länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd 2002-07-12
Fotografi som redovisar byggnad innan åtgärder inkom 2015-09-28
Ortofotografi från 2015
Karta
Tjänsteskrivelse 2016-09-26

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-09-11 fått kännedom
om att byggnation kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Björhövda 3:1.
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Björhövda 3:1, 2015-09-28 och
2016-09-12 konstaterat att en tillbyggnad samt en altan uppförts utan lov eller
strandskyddsdispens. Vidare kunde kontoret konstatera att en eldstad installerats och tagits i
bruk utan att start- eller slutbesked utfärdats.

Bakgrund

Fastigheten Björhövda 3:1 är på den aktuella platsen ianspråktagen och bebyggd med en
äldre tvättstuga som har renoverats och byggts till samt en altan varav tillbyggnaden och
altanen avser den nu anmälda åtgärden.

Utdragsbestyrkande

/

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 127

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

7(12)

2016-10-13

Dnr 2015-2674

Fastigheten omfattas av detaljplan 21-49 som på den aktuella platsen medger att två stycken
bostadskomplement om 10 kvadratmeter får uppföras. Inom del av aktuella område är
strandskyddet upphävt. I detaljplanearbetet omnämns den byggnad som fanns på platsen
som ”tvättstugan”. I planbeskrivningen står ”att tvättstugan är i mycket dåligt skick och
behöver eventuell ersättas av två sjöbodar å 10 kvadratmeter”.
Sjöbodarna ersattes aldrig utan befintlig byggnad renoverades och byggdes till.
Ägam till byggnadsverket
har vid besök i kommunhuset samt i skrivelse daterad 2015-10-19 beretts möjlighet
att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att bygg- och
miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om åtgärden inte har rättats
innan ärendet tas upp till behandling vid bygg- och miljönämndens sammanträde.
Ägare till byggnadsverket ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |h a r vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med
bygg-och miljökontoret.
Norrtälje kommuns planenhet har 2015-12-01 meddelad positivt planbesked.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
Enligt 11 kap 19 § får byggnadsnämnden förelägga en byggherre, ägare,
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän
plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, att inom en viss tid vidta
åtgärden (åtgärdsföreläggande).
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Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 57 § ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanlctionsarea 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 7 § plan- och byggförordningen är byggsanlctionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböga 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 sanlctionsarea,
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.
Enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen är byggsanlctionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,016 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för lcultureller idrottsevenemang, 0,2 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,004 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska
det som anges i första stycket om sanlctionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Enligt 9 kap 13 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påböija en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov
enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första
stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 2. 0,1
prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
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Enligt 9 kap 24 § är byggsanktionsavgiften for att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk efter en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 8
§ första stycket 2 b plan- och bygglagen eller 6 kap. 5 § första stycket 4, 5,6 eller 7 innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
2. 0,02 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
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 § 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- eller växtarter.
Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av ballcen samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
Övriga upplysningar

Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
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Enligt 11 kap 40-41 §§ plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken. Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska bygg- och miljönämnden så snart den fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26 kap
9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får bygg- och miljönämnden besluta att rättelse
ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.
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.
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Detta gäller dock inte om bygg- och
miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Faktura skickas separat efter
att beslut har fattats.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och
miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen, och ärendet
avskrivs från nämndens vidare handläggning.
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Dagens sammanträde
Yrkanden

Margareta Lundgren (S) för Samverkansstyret (S, C, MP) yrkar
- att ägarna till byggnadsverket påförs en byggsanktionsavgift men inte föreläggs om
rivning med hänvisning till det pågående planarbetet som eventuellt kan godkänna den
aktuella tillbyggnaden i efterhand.
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.
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Haren 1 , 7 - bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus
(61 lägenheter)
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (61 lägenheter).

Motivering

Fastigheten omfattas av detaljplan 01-297.
Enligt gällande detaljplan får 2/3-delar av fasaden som vetter mot väster bebyggas med tre
våningar med en totalhöj d på 24,5 m.
Resterande del (1/3-del) av den västra fasaden får enligt detaljplanen uppföras med fyra
våningar och ha en totalhöj d på 27,5 m.
Övriga fasader får uppföras med fyra våningar och en totalhöjd på 27,5 m.
Utöver angivet våningsantal får indragen takvåning utföras.
Sökt åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser då den del (2/3-delar) av byggnaden
med fasad mot väster önskas uppföras med fyra våningar istället för tre som är tillåtet enligt
detaljplanen. Även totalhöjden kommer att överskridas med 2,7 m för denna del.
Avvikelsen markeras med röd linje på situationsplanen.
Övriga delar av byggnaden bedöms följa gällande detaljplan.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att avvikelsen inte kan ses som liten avvikelse
enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Lagrum

9 kap 30 § plan- och bygglagen.
9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
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Underlag till beslut

Karta.
Ansökan.
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse 2016- 09-26

Ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (61 lägenheter).

Bakgrund

Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av bostadshus med tre
respektive fyra våningar med en totalhöjd på 24,5 och 27,5 m.
Utöver angivet våningsantal får indragen takvåning utföras.
Sökande har i skrivelse 2016-09-13 begärt att få ansökan prövad med dessa avvikelser.

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.
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Norra Sund 3:18 - föreläggande om rättelse avseende tillbyggnad
som inte följer beviljat bygglov och startbesked samt olaga
uppförd tillbyggnad om cirka 10 kvadratmeter utan startbesked,
samt ianspråktagande av tillbyggnad innan slutbesked meddelats.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. utta en byggsanktionsavgift om 23 822 kronor a
v
ä
g
a
r
e
till byggnadsverket och fastigheten Norra Sund 3:18 då tillbyggnader utförts utan att
startbesked utfärdats.
2. utta en byggsanktionsavgift om 7 611 kronor av
agare
till byggnadsverket och fastigheten Norra Sund 3:18 då hela tillbyggnaden tagits i bruk
utan att slutbesked utfärdats.
3. den totala byggsanktionsavgiften om 31 433 kronor ska betalas in inom tre månader från
det att beslutet har vunnit laga kraft.
4. förelägga
ägare till fastigheten Norra Sund 3:18 och
aktuellt byggnadsverk, att snarast, dock senast inom 6 månader från att detta beslut vunnit
laga kraft, vidta rättelse genom att riva den del av tillbyggnaden som är uppförd på
fastigheten Älmsta 27:1 så att tillbyggnaden följer beviljat lov med diarienummer BoM
2013-0630 (bilaga 4),
5. samt att om föreläggandet inte följs ska
ägare till
fastigheten Norra Sund 3:18 och aktuellt byggnadsverk, betala ett vite om 350 000
kronor.

Motivering

Bygglov och startbesked beviljades 2013-10-04 för en tillbyggnad på fastigheten Norra
Sund 3:18. Vid inmätning utförd 2015-07-01 kunde kontoret konstatera att 12 kvadratmeter
av tillbyggnaden har uppförts utanför fastighetsgräns på fastigheten Älmsta 27:1.
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Vid lcommunicering med fastighetsägaren 2015-07-02 informeras kontoret om att
fastighetsägaren även har gjort tillbyggnaden 10 kvadratmeter större än vad det finns lov
för.
På situationsplanen tillhörande bygglovsbeslutet så är en tillbyggnad fram till och med
fastighetsgräns redovisad. Detta innebär att den tillbyggnad som är placerad utanför
fastighetsgräns på fastigheten Älmsta 27:1 inte följer beviljat bygglov och kontoret bedömer
att denna del då saknar bygglov och startbesked.
Fastighetsägaren anser att det är bygg- och miljönämndens skyldighet att kräva inmätning
av fastigheten tidigare i processen. Fastighetsägaren anför även att hon var tvungen att göra
tillbyggnaden större och att detta redovisas på den planritning som skickas in i samband
med yttrande 2015-07-22.1 skrivelsen anför även fastighetsägaren att de vid tidpunkten för
bygglovsansölcan mätte och fann att tomtgränsen mot Väddö kanal inte var närmre huset än
4,5 meter. Det fanns tydliga markeringar som tydde på att så var fallet, såsom
gräsmattsmarkeringar och gamla staketrester.
Enligt 9 kap 20 § plan- och bygglagen ska ansökan om lov vara skriftlig och innehålla de
ritningar som behövs för prövningen. Ansökan inkom tillsammans med plan-, fasad-, och
sektionsritningar samt en situationsplan. Kontoret menar att det är fastighetsägaren som
ansvarar för att inskickat material är korrekt. Om fastighetsägaren är osäker på var
fastighetsgränserna går ansvarar fastighetsägaren för att ta reda på var gränserna går innan
en situationsplan upprättas och skickas in till kommunen.
Detaljplanen för fastigheten säger att den sammanlagda byggnadsarean för huvudbyggnad
och uthus inte får överstiga 200 kvadratmeter. Vidare har detaljplanen bestämmelser prickad
mark, mark som inte får bebyggas.
Byggnadens area efter beviljat bygglov uppgår till cirka 196,78 kvm. Nytillkommen
byggnadsarea som tillkommit efter att lov beviljats och som saknar erforderligt bygglov och
startbesked, uppgår till cirka 10 kvadratmeter. Detta gör att byggnadens area avviker från
detaljplanens bestämmelse med 7 kvadratmeter (3,5 %).
Tillbyggnaden är även delvis placerad utanför fastighetsgräns och på prickad mark, mark
som inte får bebyggas.
Tillbyggnad som avviker från meddelat bygglov och startbesked uppgår till cirka 12
kvadratmeter och är placerad helt på prickad mark, mark som inte får bebyggas.
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Kontoret gör bedömningen att tillbyggnaden avviker från meddelat bygglov och att bygglov
för del av utförd tillbyggnad som är placerad på fastighet Älmsta 27:1 inte kan beviljas i
efterhand då avvikelserna inte innebär en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen. Vidare gör kontoret bedömningen att tillbyggnaden som är utförd utan lov inte
heller kan beviljas lov i efterhand då ytan avviker från detaljplanens byggrätt samt att
tillbyggnaden är placerad på prickad mark och på fastigheten Älmsta 27:1.
Byggsanlctionsavgift för att åtgärd påbörjats utan startbesked
Del av tillbyggnad är utförd utan att lov eller startbesked utfärdats för åtgärden vilket
innebär att en byggsanlctionsavgift enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen måste uttas.
Fotografier tagna vid besiktning 2015-07-01 redovisar att tillbyggnaden är slutförd.
Sanlctionsavgiften enligt 9 kap 7 § PBF (2013:308 och 2015:837) 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 kräver
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har
gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Tillbyggnadens area (tillbyggnad utan lov + del av tillbyggnad som inte följer beviljat lov)
uppgår till 10+12,55 = 22,55 vilket innebär att sanlctionsarean uppgår till 7,55 kvadratmeter.
0,5 x 44 300= 22 150 kronor
0,005x44 300= 221,5
221,5 x 7,55 = 1 672 kronor
Den totala byggsanktionsavgiften för att ha påböijat tillbyggnaderna utan lov uppgår till
23 822 kronor.
Byggsanlctionsavgift för att tillbyggnad tagits i bruk utan slutbeslced
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. För aktuell tillbyggnad utfärdades ett
startbeslced 2013-10-04, något slutbesked i ärendet har inte meddelats och det framgår
tydligt av fotografier tagna vid besiktning att tillbyggnaden har tagits i bruk.
Enligt 9 kap 19 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ta en tillbyggnad i bruk utan att
slutbeslced meddelats 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
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Aktuell tillbyggnad uppgår till 76,8 kvadratmeter sedan tillkommer den tillbyggnad som
saknar bygglov och startbesked i och med att även denna tillbyggnad har tagits i bruk utan
att slutbesked meddelats. Detta gör att den totala arean uppgår till 86,8 kvadratmeter.
Sanlctionsarean blir då 86,8 —15 = 71,8 kvadratmeter
Detta ger en byggsanktionsavgift om:
0,1 x 44 300 = 4430 kronor
0,001 x 44 300 = 44,3
44,3 x71,8 = 3 180,74
Den totala byggsanktionsavgiften för att ta tillbyggnaden i bruk utan att slutbesked
meddelats uppgår till 7 611 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften uppgår till 31 433 kronor
Föreläggande då bygglov i efterhand inte kan meddelas
Rivning av den del av tillbyggnaden som är placerad på fastigheten Älmsta 27:1 (så att
placering stämmer överens med situationsplan som är in stämplad i beviljat lov, bilaga 4)
bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då lov inte kan meddelas i efterhand för
åtgärden
ägare till byggnadsverket och fastigheten Norra Sund
3:18, föreläggs med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från
det att detta beslut vunnit laga kraft riva del av tillbyggnad, vilket bedöms vara skälig tid för
att utföra rivning av uppförd tillbyggnad.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om a
t t ^
ä
g
a
r e
till fastigheten Norra Sund 3:18,
ska betala ett vite om 350 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet då ägaren till byggnadsverket inte vidtagit åtgärd trots kommunicering
2015-07-02.
Lagrum

11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 2 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
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Underlag till beslut

Yttrande från fastighetsägaren inkom 2015-07-22
Inmätning av tillbyggnad utförd 2015-07-01
Fotografi taget vid besiktning 2015-07-01
Situationsplan stämplad i ärende 2013-0630
Inskickad situationsplan (relation) 2015-07-22
Karta utskriven 2016-02-15
Tjänsteskrivelse 2016-02-15 med tillägg 2016-09-16
Arbetsutskottets protokoll 2016-04-12 § 70
Yttranden från fastighetsägaren inkommet 2016-09-02 och 2016-09-13
Ärendet

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

Fastigheten Norra Sund 3:18 är ianspråktagen och bebyggd med ett enbostadshus varav
tillbyggnad på enbostadshus avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 1 958 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger en sammanlagd byggnadsarea om max 200
kvadratmeter.
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Vidare har detaljplanen bestämmelser prickad mark, mark som inte får bebyggas. Aktuell
tillbyggnad är placerad helt på prickad mark och innebär en avvikelse från detaljplanens
bestämmelse vad gäller ytan med 7 kvadratmeter (3,5 %).
Ägare till fastigheten Norra Sund 3:18 och ägare till byggnadsverket delvis placerat på
fastigheten Älmsta 27:1,
har i skrivelse daterad 2015-0702 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd.
Ägare till fastigheten Norra Sund 3:18,
skrivelse 2015-07-22.

inkom med en

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter fårg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio
år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
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Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna
i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas
ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 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.
Om föreläggandet inte följs får Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap 27 § plan- och
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det
ska ske.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som
överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för
betalningen enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen.
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. planoch bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.
Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet
om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
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Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut på
grund av att den avgiftsslcyldige har påbörjat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden har
gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta
kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 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.
Enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbeslced
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea
2. för en komplementbyggnad, ett komplementsbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,016 prisbasbelopp med ett tilläggav 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för lcultureller idrottsevenemang, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,2 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
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Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska
det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk.
Förordning (2014:471).
Övriga upplysningar

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare betalningsdag.
Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärder enligt plan- och bygglagen får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har
lämnat ett startbesked. Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en
byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
Enligt 11 kap 40-41 § plan- och bygglagen ska bygg- och miljönämnden sända sitt beslut
om föreläggande till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om föreläggandet har förenats med löpande vite ska även detta antecknas.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den
åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska bygg- och miljönämnden så snart den fått
vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen enligt 11 kap 43-45 § plan- och bygglagen.
Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner
eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och
miljönämnden avskrivs ärendet från nämndens vidare handläggning.
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Kommunicering efter arbetsutskott

Fastighetsägaren inkom 2016-09-02 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
utskotts förslag till beslut. I yttrandet framgår att fastighetsägaren vidhåller yttrandet från
den 17 februari men vill tillägga att lantmäteriets ursprungliga avstyckningsförättning
inte har följts beträffande byggnadens placering när den första ägaren ansökte om lov.
Fastighetsägaren inkom även 2016-09-13 med ett yttrande där ägaren önskar/uppmanar
samtliga ledamöter och ordföranden i bygg- och miljönämnden att företa syn på plats
och bilda en mer komplett bild inför det beslut som nämnden ska fatta som är så
betydelsefullt för ägaren och dess familj.
Bygg- och miljökontoret vidhåller att det är fastighetsägarens ansvar att inkomma med
ett korrekt underlag vid en ansökan om bygglov. Vad fastighetsägaren anför förändrar
inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkomna yttranden men finner inte att dessa
förändrar arbetsutskottets ställningstagande. Arbetsutskottet vidhåller tidigare
förslag till beslut.
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Ortala 10:22 del av- förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. bevilja förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten OrtalalO:22
samt
2. tomtplatsen i sin helhet ska placeras utanför strandskyddsområdet.

Villkor

- Tomtplatsen förläggs utanför strandskyddsområdet.
- Placering av huvudbyggnad enligt till ärendet hörande situationsplan.
- Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger
en god helhetsverkan.
- 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.

Motivering

Ansökan tillstyrks då sökt förslag motsvarar tidigare förslag som beviljats av nämnden
2011-09-22 dnr BMN 10-1722. Sökt lokalisering bedöms inte försvåra en eventuell framtida
planläggning.
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Övriga förutsättningar

Med ledning av sökandens VA-redovisning och tillhörande inspektion har bygg- och
miljökontoret bedömt att anordnande av vatten och avlopp kan få en tillfredsställande
lösning för fastigheten Ortala 10:22 under förutsättning att
-Ansökan om utförande av avloppsanläggning ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i
god tid innan anläggningsarbetena avses påböqas (tillstånd till avloppsanläggning krävs).
-Farbar väg för slamtömningsfordon anordnas i enlighet med leraven från
renhållningsavdelningen, kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun.
-Vid borrning av dricksvattentäkt bör SGU:s rekommendationer och Livsmedelsverkets råd
om enskild dricksvattenförsöijning följas.

Lagrum

9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen.

Underlag till beslut

Karta
Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-09-23

Upplysningar

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

Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus inom fastigheten Ortala
10 :22 .

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd.
Fastighetens areal är 5400 m2. Sökt tomtplats är ca 850 m2.
Beslut om beviljat förhandsbesked i AU 2011-09-22 Dnr BMN 10-1722.
Fastigheten omfattas av strandskydd och nybyggnadsförbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöballcen. Tomtplatsen är sökt utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Ortala 10:22 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (kapitel 12)

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Ortala 10:28, Ortala 10:29, Ortala 12:7,
Ortala 3:97 och Ortala 10:22 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheten Ortala 12:7 har enligt yttrande erinran mot in- och utfart. Utfart kan
ordnas i samband med befintlig utan att påverka grannfastigheten.
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Nuvarande ägare till Ortala 10:22 är positiv till ansökan och menar att bedömning från förra
ärendet ska kvarstå.
Inga erinringar har inkommit från övriga grannar.

Post och Inrikes Tidningar
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Riddersholm 1:8 - bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk
Förslag till beslut

Arbetsutskott föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. bevilja bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk inom fastigheten Riddersholm
1:8,

2.
3.
4.
5.
6.

åtgärden bedöms tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse i
enlighet med vad som avses i 9 kap 31 c § 1 plan- och bygglagen.
tekniskt samråd erfordras,
en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd,
åtgärden är av sådan omfattning att färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt
lagen om färdigställandeskydd, samt
det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering

Det sökta bygglovet för tillbyggnad av avloppsreningsverk avviker från gällande detaljplan
avseende;
1. tillbyggnaden placeras delvis på mark som är parkmark, se placeringen på bifogad
situationsplan med plankartan som underlag,
2. högsta tillåtna höjd kommer att överskridas avseende den del av tillbyggnaden som
placeras på mark avsedd för allmänt ändamål.
Cirka 18 % (200 kvm) av tillbyggnaden placeras inom det område som enligt gällande
detaljplan är avsett för allmänt ändamål. I den gällande detaljplanen är den högsta tillåtna
höjden inom detta område fem meter. Höjden på tillbyggnaden inom detta område kommer
att uppgå till 5,3 meter på beräkningsgrundande fasad (nordöstra fasaden). Den föreskrivna
höjden kommer således att överskridas med 0,3 meter.
Med hänsyn till att användningen för den sökta åtgärden ryms inom vad som avses med
begreppet allmänt ändamål får den överskridna höjden inom detta område anses vara
förenlig med planens syfte.

1
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Den del av tillbyggnaden som placeras på parkmark utgör ca 18 % av tillbyggnadens totala
yta (ca 200 kvm). Det befintliga reningsverkets läge gör det oundvikligt att tillkommande
delar kommer att strida mot bestämmelserna i detaljplanen om användning.
Den sökta tillbyggnaden kommer till övervägande del placeras på område som enligt
gällande detaljplan är avsett för hamnändamål. Denna placering bedöms vara planenlig då
del av reningsverkets tänkta kapacitet på 15000 pe (person-ekvivalenter) är reserverad för
att hantera hamnens behov av avloppstömning. Den sökta tillbyggnaden är avsedd att
tillgodose hamnens terminalbyggnad och större båtars behov av avloppstömning, och dess
användning kommer därmed även att omfatta hamnändamål.
Bakgrunden till tillbyggnaden av det befintliga avloppsreningsverket i Kapellskär är att
dagens befintliga verk inte har kapacitet att omhänderta mer än den nuvarande
tillståndsgivna belastningen på 1900 pe. Den planerade utbyggnaden av det kommunala va
nätet på Rådmansölandet är omfattande och utökningen av verkets kapacitet är nödvändig
för att kunna omhänderta denna del av kommunens avloppsvatten på ett tillfredsställande
sätt och i enlighet de miljömässiga krav som ställs.
Läget på Rådmansölandet idag är sådant att områden som av miljömässiga skäl bedömts
vara i behov av anslutning till det kommunala va-nätet ej kan anslutas på grund av att det
befintliga avloppsreningsverket inte kan belastas ytterligare. Ny bebyggelse inom detta
område kan inte heller beviljas kommunal va-anslutning p.g.a. verkets bristande resurser.
Med anledning av detta bedöms det vara av väsentlig betydelse för en större allmänhet och
ett gemensamt behov att den nu sökta åtgärden beviljas lov.
Den aktuella detaljplanens genomförandetid har gått ut och då de ovan nämnda avvikelserna
får anses vara förenlig med detaljplanens syfte samt åtgärden bedöms tillgodose ett
gemensamt behov eller ett allmänt intresse i enlighet med vad som avses i 9 kap 31 c § 1
plan- och bygglagen tillstyrks ansökan.
Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid det aktuella avloppsreningsverket finns
enligt dom från mark- och miljödomstolen 2013-02-26, mål nr M 3527-11.
Den nu sökta avvikelsen från detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
eller en begränsning av en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen enligt 9 kap
31 e § plan- och bygglagen.
Lagrum

2, 8 kap och 9 kap 30 §, 9 kap 31 c § plan- och bygglagen.
4 kap 1, 2 och 4§§ miljöballcen.
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Underlag till beslut

Ansökan
Tjänsteskrivelse 2016-10-03

Ärendet

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk inom fastigheten
Riddersholm 1:8.

Bakgrund

Den aktuella delen av fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med flera byggnader som
används för hamnändamål, diverse parkeringar, pirar, reningsverk etc.
Fastighetens areal är 10,26170 ha.
Fastigheten omfattas huvudsakligen av detaljplan. Större delen av fastigheten är betecknad
med Th; d.v.s. avsedd för hamnändamål.
Sökt plats är bebyggd med ett avloppsreningsverk.
Den sökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseenden:
tillbyggnaden placeras delvis inom området som är betecknat som parkmark, samt har större
byggnadshöjd än gällande detaljplan tillåter inom område avsett för allmänt ändamål.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Riddersholm 1:8 belägen inom
riksintresseområde för samlade natur och kulturvärden.
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,
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3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. [2011:335]
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får enligt 9 kap 31 c § plan- och
bygglagen bygglov, utöver vad som följer av 31 b §, ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen, om åtgärden:
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller
ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöballcen och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och milj ökontoret bedömer att fastigheterna Aspnäs 1:10, Aspnäs 1:11, Aspnäs 1:12,
Aspnäs 1:26, Aspnäs 1:5, Aspnäs 1:7, Aspnäs 1:9, Aspnäs 2:10, Aspnäs 2:12, Aspnäs 2:9,
Aspnäs 3:12, Aspnäs 3:13, Aspnäs 3:2, Aspnäs 3:20, Aspnäs 3:21, Aspnäs 3:22, Aspnäs
3:23, Aspnäs 3:24, Aspnäs 3:3, Aspnäs 3:4, Koholma 1:13, Kobolma 1:14, Koholma 1:2,
Koholma 1:20, Koholma 1:33, Koholma 1:34, Koholma 1:42, Koholma 1:57, Koholma
1:76, Koholma 1:77, Koholma 1:83, Riddersholm 1:20, Riddersholm 1:21, Riddersholm
1:22, Riddersholm 1:23, Riddersholm 1:25, Riddersholm 1:7, Riddersholm 1:8 är berörda av
sökt byggprojekt.
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Ägare till fastigheterna Koholma 1:83, 1:34, 1:20, 1:13, 1:14, 1:42, 1:2, 1:76, 1:77, 1:57,
Aspnäs 3:12, 1:12, 2:9, 2:10, 1:10, 3:20, 3:21, 1:7, 3:2, 3:4, Riddersholm 1:20, 1:21, 1:25,
1:22, 1:23, 1:7 och 1:8 har inget att erinra mot sökt bebyggelse eller har avstått från yttrande
över ansökan.
Ägare till fastigheterna Koholma 1:33, Aspnäs 1:5, Aspnäs 1:7, Aspnäs 1:11, Aspnäs 3:13,
Aspnäs 3:22, Aspnäs 1:9, Aspnäs 3:23, Aspnäs 3:24, Koholma 1:14, Aspnäs 1:26 och
Aspnäs 2:12 har enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse och har bl.a. anfört att den
väg som ansluter till väg 1032 och löper nordost om Aspnäs tomtområde fram till det
aktuella avloppsreningsverket är en olägenhet. Även frågor kring utsläpp, vattenkvalitet och
hur kommunen löser avloppsfrågor har lyfts av berörda fastighetsägare. Ingivna yttranden är
bilaga till detta beslut.
Med anledning av inkomna yttranden kan bygg- och miljönämnden tillägga följande; den
ifrågasatta driftsvägen till avloppsreningsverket förbi Aspnäs tomtområde kommer att tas ur
drift och ersättas av en ny tillfartsväg söder ifrån. Vad gäller frågor kring vattenrening- och
kvalitet, utsläpp och tillståndsfrågor är dessa inte frågor som ska eller kan beaktas inom
bygglovsprövningen. Dessa frågor har behandlats och bedömts i prövningen om tillstånd för
avloppsreningsverket. Se mark- och miljödomstolens dom 2013-02-26, mål nr M 3527-11.
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Skederids-Boda S:1 - uttagande av byggsanktionsavgift avseende
transformatorstation som uppförts innan startbesked utfärdats
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. påföra
byggherre för fastigheten SkederidsBoda S:l, en byggsanktionsavgift om 22 150 kronor för påböljandet av byggnation
innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked,
2. byggsanktionsavgiften om 22 150 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering

Bygg- och miljökontoret mottog 2016-08-22 ett mail med information om att byggherren i
ärende 2013-1636 påböljat arbete vad gäller uppförande av transformatorstation. Efter kontakt
med fastighetsägaren inkom 2016-09-12 fotografier som styrker att åtgärden är påböljad innan
startbesked utfärdats. Något startbesked har inte utfärdats i ärendet 2016-09-22.
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 transformatorstation har en area om 9 kvm vilket ger en sanktionsarea om 9
kvadratmeter -1 5 = 0 kvm.
Enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i
10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och bygglagen
eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area
när det gäller en transformatorstation.
År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,5 x 44 300= 22 150 kronor.
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Lagrum

10 kap 3 eller 4 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 12 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Underlag till beslut

Situationsplan inkommen 2013-08-23
Mail inkom 2016-09-12
Karta utskriven 2016-09-22
Tjänsteskrivelse 2016-09-22

Ärendet

Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-08-22 fått kännedom
om att åtgärder som beviljats bygglov i ärende 2013-1636 kan ha vidtagits utan startbesked
utfärdats inom fastigheten Skederids-Boda S:l.

Bakgrund

Fastigheten Skederids-Boda S:1 är på den aktuella platsen obebyggd.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastighetens areal är 122,3678 ha.
Sökt plats omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun
men ligger i närheten av en fomlämning.
Bygglov för vindkraftverk och transformatorstation beviljades 2014-08-18.

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.
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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 sanlctionsarea 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 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.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 132

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

4(5)

2016-10-13

Dnr 2016-2691

Enligt 9 kap 12 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan
anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 5 plan- och
bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked
1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvattentäkt,
2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana,
3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area
när det gäller en nöjespark, en djurpark, en idrottsplats, en skidbacke med lift, en
campingplats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en
golfbana,
4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd
area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats
eller en begravningsplats,
5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast anläggning för farliga
produkter eller varor,
6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett tom,
7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk,
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en
mur eller ett plank,
9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anläggningens area när det
gäller en transformatorstation.

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 brak innan bygg- och miljönämnden har
gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska byggoch miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
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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 far uppgå till högst
50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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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 miljöbalken (SFS
1998:808) 26 kap 9 § och i enlighet med 2 kap 2, 3, 7 samt 8 §§ att:
1. godkänna reviderade platsspecifika riktvärden, daterade 2016-09-30, (bilaga 1 och 2).
2. de reviderade platsspecifika riktvärdena, daterade 2016-09-30, kan tillämpas vid
kommande avhjälpandeåtgärder i Norrtälje hamn men att tillsynsmyndigheten gör
bedömningen i vaije enskilt fall om de platsspecifika riktvärdena är tillämpbara.
3. de platsspecifika riktvärdena ska inte gälla för tillförda massor.

Avgift

Avgiften hanteras i separat beslut.

Motivering

Bygg- och miljönämnden anser att de reviderade platsspecifika riktvärdena tar hänsyn till
såväl människors hälsa som markmiljön samt ytvatten på ett tillffedställande sätt.
Markmiljöskyddet har i de reviderade platsspecifika riktvärdena höjts för scenarierna
bostäder/slcola/förskola samt för grönområden vilket är bra då det är dessa platser som
möjliggör grönytor och där det behövs en fungerande markmiljö. Att ha ett lägre skydd för
markmiljön under påldäck och hårdgjorda ytor kan accepteras eftersom förutsättningarna för
ett fungerande markekosystem där antas vara dåliga.
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.
Om ovan förelagda försiktighetsmått följs, bedömer bygg- och miljönämnden i Norrtälje
kommun att de allmänna hänsynsreglema i miljöbalken har beaktats.
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Underlag till beslut

PM Belastningsberäkning, daterad 2016-06-08.
PM Platsspecifika förhållanden och riktvärden samt översiktlig riskbedömning för Norrtälje
Hamn, daterad 2016-06-13.
Yttrande med bilagor 2016-09-30.
Arbetsutskottets protokoll 2016-09-22 § 118
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 med bilagor

Bilagor tjänsteskrivelse

Bilaga 1: 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 riskbedömning för
Norrtälje Hamn, Ramböll Sverige AB daterad 2016-06-08. Bilagan inkluderar
underbilagoma:
a) Beskrivning av föroreningar
b) Utdrag ur Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för framtagna platsspecifika
riktvärden
c) Sammanställning av beräknade platsspecifika riktvärden (PSRV) samt
justerade PSRV
3) PM Belastningsberäkning, Norrtälje Hamn, Ramböll Sverige AB, daterad 201606-08.
4) Markstabiliseringstekniker
Bilaga 2: Reviderade handlingar inkomna 2016-09-30 (dnr ecos 16-1605). De reviderade
handlingarna är:
1) Yttrande från projekt Norrtälje Hamn daterat 2016-09-30
2) Reviderad Bilaga 1 ”Platsspecifika riktvärden som föreslås användas i Norrtälje
Hamn, reviderade 2016-09-30”.
3) Reviderad bilaga 1.2.3 ”Sammanställning av beräknade platsspecifika riktvärden
(PSRV) samt justerade PSRV - bilaga till PM Platsspecifika förhållanden och
riktvärden samt översiktlig riskbedömning för Norrtälje Hamn”, reviderad 201609-30.
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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, ånglcvam,
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. skelettplan 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.
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.
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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
kajområdet 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.
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/förskola, 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.

Utdragsbestyrkande
N.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

5(5)

2016-10-13

Dnr 2016-1605

Avsikten är att vid planeringen av arbeten i varje 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 föroreningssituationen i delområdet. Tillsynsmyndigheten gör bedömningen i
vaije enskilt fall om de platsspecifika riktvärdena är tillämpbara.
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2016-09-22.
Kommunicering i ärendet skedde därefter med projekt Norrtälje Hamn. Projektet har lämnat
synpunkter på arbetsutskottets beslut. Projektet har, genom Carolina Sahlén, tillsammans
med tillsynsmyndigheten enats om förslag till revideringar av de platsspecifika riktvärdena.
Med anledning av de reviderade platsspecifika riktvärdena ersätts bygg- och miljökontorets
förslag till beslut av ett nytt förslag till beslut.

Tillämplig lagstiftning

Miljöballcen (SFS 1998:808) 2 kap 2, 3, 7 samt 8 §§ och 26 kap 9 §

Kommunicering

Ny tjänsteskrivelse ersätter tidigare tjänsteskrrvelse daterad 2016-09-08. Ärendet
behandlades vid bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2016-09-22. Kommunicering i
ärendet har skett med projekt Norrtälje Hamn. Projektet har tillsammans med
tillsynsmyndigheten enats om förslag till revideringar av de platsspecifika riktvärdena. Med
anledning av de reviderade platsspecifika riktvärdena har tidigare tjänsteutlåtande ersatts av
ett nytt.
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Tälje 5:1 - fastställande av namn på nya bron mellan
Societetsparken och Norrtälje hamn
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1.

Följande bronamn antas som nytt bronamn i Norrtälje
Havslänlcen

Meddelande

Ingmar Wallén (M) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Motivering

Bron bildar en skiljelinje mellan Norrtäljeån och Norrtäljeviken och binder samtidigt ihop
Societetsparken med den nya stadsdelen Norrtälje Hamn.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2016-09-06
Inkomna förslag på namn på nya bron.

p
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Delår 2 för Bygg- och miljönämnden 2016
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. godkänna delårsrapport 2, augusti månad 2016, för bygg- och miljönämndens verksamhet
2016.
2. uppdra till kontoret att återkomma med förslag till återbetalning av delar av uttagna
avgifter (för 2016) enligt plan- och bygglovstaxan.
Underlag för beslut

Delårsrapport 2 för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016, augusti månad 2016.
Tj änsteskrivelse 2016-09-26

Sammanfattning

De mål som gäller för nämndens samlade verksamhet är till stor del på väg att uppfyllas för
2016.
För delår 2 redovisar verksamheten en avvikelse om 10 971 tkr jämfört med budget.
Kostnadstäckningsgraden under perioden är för hög (105 %) främst för bygglovenheten
bland annat på grund av de effektiviseringsåtgärder som genomförts. Att notera är dock att
delar av intäkterna beror på att startavgifter debiteras år 1 men arbetsuppgiften kan komma
att utföras upp till 5 år efter beslutsdatum. Åtgärder kommer omgående att vidtas i vissa
ärenden såsom sänkning av avgift enligt plan- och bygglovtaxan 2 §, beräkning av avgift:
"Finner nämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta." Utöver detta
bör återbetalning av delar av uttagna avgifter enligt plan- och bygglovstaxan för vissa
ärendetyper övervägas.
För plan- och bygglagen gäller från och med den 1 januari 2016 en helt ny taxekonstruktion,
vilken har varit svår att förutse konsekvenserna av. Vid tillämpning av den nya taxan för
ärenden enligt plan- och bygglagen har bygg- och miljökontoret uppmärksammat att den
uppskattade medeltidsåtgången, p.g.a. genomförda effektiviseringar, för några av åtgärderna
har skattats för högt.
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Nämnden har därför i två omgångar beslutat om förslag till revidering av taxan. Med mer
erfarenheter av taxan, samt med de effektiviseringsmetoder som kontoret ständigt använder
sig av, kan fler revideringar bli aktuella. Bygg- och miljökontoret har också uppmärksammat
att det har uppstått kostnader inom andra delar av kommunen, till följd av de
digitaliseringssatsningar som genomförts. Kontoret har försökt att identifiera dessa kostnader
för att ge möjlighet till omfördelning till nämndens verksamhet, men det har visat sig vara
svårt att härleda kostnaderna till en specifik verksamhet. För de projekt som bedrivs under
samlingsnamnet "Framtidens webb" 2016 orsakas t.ex. (för kommunen som helhet) en
kapitalkostnad på ca 435 tkr (2016), 700 tkr (2017), 670 tkr (2018) osv. För det GIS-projekt
som drivits av IT-avdelningen har också uppstått kostnader, sammanlagt anslogs år 2012 4,2
milj förprojektet.
Nämnden prognosticerar en avvikelse om 11 120 tkr för år 2016, vilket ger en
kostnadstäcknings grad motsvarande 90 %. Om det fattas beslut om viss återbetalning
kommer prognosen att förändras (avvikelsen och kostnadstäcknings graden minskar).
Ärendeingången, och utflödet av beslut, har under perioden varit fortsatt hög. Fokus ligger
på kontroll av ärende- och informationsflöde samt hög effektivitet och kvalitet.
Under sommaren genomfördes pilotprojektet "Bygglov och VA-bussen" där kontoret under
juli månad träffade invånare på plats i olika delar av kommunen (Norrtälje, Älmsta, Gräddö,
Grisslehamn och Furusund). Pilotprojektet blev mycket lyckat med mellan 20-60 besökare
vaije dag. Frågorna berörde till övervägande del bygglov, ca 580 st, medan ca 360 frågor
rörde enskilt VA. De flesta besök fick bussen i Älmsta (198 st) därefter Norrtälje (166 st),
Gräddö (139 st), Furusund (125 st) och Grisslehamn (89 st).
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1. Flylctingboende
2. Ärende Riala-Eneby 1:53, Riala Waldorfforskola
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