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Innehållsförteckning
Inga ändringar i föredragningslistan.
Ärenden
1.

Dnr 2015-1595
Förslag till återbetalning av delar av uttagna avgifter (för
2016) enligt plan- och bygg lovstaxan.

§159

2.

Dnr 2016-2781
Haren 1, 7
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (61 lägenheter).

§160
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Dnr 2015-1595

Förslag till återbetalning av delar av uttagna avgifter (för 2016)
enligt plan- och bygglovstaxan
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar om att bygg- och miljönämnden
återbetalar sammanlagt 2 484 920 kr (motsvarande ca 2070 tim) fördelat till 569 kunder
(enligt bilaga 1, återbetalningssumman i kolumn ”Återbetalning ca 25 % av debitering”)
som fått bygglov under perioden 1 januari 2016 till 12 september 2016 för följande
åtgärder:
- Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus med eller utan tekniskt samråd
- Nybyggnad av fritidshus med eller utan tekniskt samråd
- Nybyggnad av komplementbyggnad med eller utan tekniskt samråd
- Nybyggnad av flerbostadshus
- Nybyggnad av övriga byggnader (t ex verksamhetslokaler) med eller utan tekniskt
samråd
- Tillbyggnad komplementbyggnad med eller utan tekniskt, samråd
- Tillbyggnad <=15 kvm utan tekniskt samråd
- Tillbyggnad som innehåller bostäder (dvs tillbyggnad av fritidshus, en- eller
tvåbostadshus, flerbostadshus) med eller utan tekniskt samråd
- Tillbyggnad i övrigt med eller utan tekniskt samråd

Underlag för beslut

Lista över ärenden och summor som ska återbetalas (återbetalningssumman i kolumn
”Återbetalning ca 25 % av debitering”) bilaga 1.
Delårsrapport 2 för bygg- och miljönämndens verksamhet 2016, augusti månad 2016.
Tj änsteskrivelse 2016-12-02
Bygg- och miljönämndens protokoll 2016-10-13 § 87
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-13 § 135
Tj änsteskrivelse 2016-09-26
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Dnr 2015-1595

Sammanfattning

För plan- och bygglagen gäller från och med den 1 januari 2016 en helt ny
taxelconstruktion, 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. Nämnden har därför i två
omgångar beslutat om förslag till revidering av taxan. Den senaste nedsättningen gäller
från och med den 1 januari 2017. 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.
Kostnadstäckningsgraden för hela verksamheten var under perioden delår 2 för hög
(105 %) främst för bygglovenheten bland annat på grund av de effektiviseringsåtgärder
som genomförts. Resultatet för bygglovsintäktema var 6 232 tkr högre än budgeterat (men
här ingår också byggsanktionsavgifter samt startavgifter som debiteras år 1 men
arbetsuppgiften kan komma att utföras upp till 5 år efter beslutsdatum). Med anledning av
detta fick bygg- och miljökontoret i uppdrag att återkomma med förslag till återbetalning
av delar av uttagna avgifter (för 2016) enligt plan- och bygglovstaxan.
Utöver uppdrag om återbetalning vidtogs vid delår 2 åtgärder omgående såsom sänkning
av avgift för vissa ärenden 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." Denna åtgärd
har fått effekt och intäktsökningen har därefter stagnerat. De ärenden som varit föremål för
nedsättning från och med den 12 september 2016 har varit bygglovsärenden inom
kategorin:
- Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus med eller utan tekniskt samråd
- Nybyggnad av fritidshus med eller utan tekniskt samråd
- Nybyggnad av komplementbyggnad med eller utan tekniskt samråd
- Nybyggnad av flerbostadshus
- Nybyggnad av övriga byggnader (t ex verksamhetslokaler) med eller utan tekniskt
samråd
- Tillbyggnad komplementbyggnad med eller utan tekniskt samråd
- Tillbyggnad <=15 kvm utan tekniskt samråd
- Tillbyggnad som innehåller bostäder (dvs tillbyggnad av fritidshus, en- eller
tvåbostadshus, flerbostadshus) med eller utan tekniskt samråd
- Tillbyggnad i övrigt med eller utan tekniskt samråd
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Det är således samma ärendetyper som kontoret nu föreslår återbetalning för. Återbetalning
föreslås för sammanlagt 2 484 920 kr (motsvarande ca 2070 tim) fördelat till 569 kunder
som fått bygglov under perioden 1 januari 2016 till 12 september 2016 enligt bilaga 1
(återbetalningssumman i kolumn ”Återbetalning ca 25 % av debitering”).
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Dnr 2016-2781

Haren 1 , 7 - bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus
(61 lägenheter)
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
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 totalhöj d 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.

Upplysningar

Faktura skickas i separat försändelse.
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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

Karta
Ansökan
Skrivelse från sökande
Tjänsteskrivelse 2016- 09-26 med tillägg 2016-11-15
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-13 § 128
Svar på kommunicering från sökande 2016-11-14

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 totalhöj d 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.
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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 inkom 2016-11-14 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Arbetsutskottet har tagit del av inkommet yttrande men finner inte att detta förändrar
arbetsutskottets ställningstagande.

Exp till

Utdragsbestyrkande

