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Bergshamra 1:73 - uttagande av byggsanktionsavgift avseende
olaga uppförd tillbyggnad av fritidshus
Förslag till beslut
Arbetsutst "" J ^
191
1 ........
1 ;n besluta
1. påföra
|ägare för fastigheten Bergshamra 1:73 en
byggsanktionsavgift om 22 400 kronor för påbörjande av byggnation innan Bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked
2. byggsanktionsavgiften om 22 400 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot
en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap plan- och
byggförordningen.
Berörd tillbyggnad av fritidshus har en byggnadsarea om 13 kvm vilket ger en sanlctionsarea
om 13 - 15 = 0 kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbölja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:44 800 x
0,5 = 22 400 kronor. Den totala sanktionsavgiften uppgår till 22 400 kronor.

Lagrum
10 kap 3 § och 11 kap. 51 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
9 kap 7 §, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).
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Underlag till beslut
Skrivelse från sökanden inkom 2017-03-17
Ansökan om bygglov inkom 2017-03-17
Plan-, fasad- och sektionsritningar och situationsplan inkom 2017-03-17
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-04-11

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen den 17 mars 2017 fått
kännedom om att en tillbyggnad har vidtagits utan lov eller startbesked inom fastigheten
Bergshamra 1:73. Sökande själv har skickat in en skrivelse och samtidigt sökt bygglov i
efterhand för den sökte åtgärden. Bygglovet för nu anmäld tillbyggnad har beviljats i
ärende BoM 2017-000819.

Bakgrund
Fastigheten Bergshamra 1:73 är ianspråktagen och bebyggd med ett fritidshus och en
komplementbyggnad varav fritidshuset avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 1 613 m2.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger bostadsändamål, upp till 200 kvm i
byggnadsarea på huvudbyggnad, maximalt 1 våning på huvudbyggnad och maximalt 6
meters nockhöjd på huvudbyggnad.

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 oalctsamhet.
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
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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.
plan- och bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta
kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut
på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av
detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov
enligt 9 kap 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
Utdragsbestyrkande
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2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för
kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp
per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, och
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen. Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare
betalningsdag. Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.
Åtgärden får inte påböijas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.

Utdragsbestyrkande
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Faktoriet 1 - bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring
av museum
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. åtgärden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och
bygglagen.
2. bevilja bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum inom fastigheten
Faktoriet 1,
3. bevilja startbesked för påbörjande av åtgärden,
4. fastställa kontrollplanen,
5. uppgifter enligt nedan upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till Bygg- och
miljönämnden inför utfärdande av slutbesked,
6. tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras, samt
7. åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställandeskydd behövs enligt lagen om
fardigställandeskydd.

Upprättad kontrollplan
- Byggherren ska själv ansvara för att byggprojektet utförs i enlighet med meddelat
bygglov och ska skriftligen intyga om att så är utfört vid byggprojektets avslutande.

Motivering
Nu sökt bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum avviker från
gällande detaljplan då en mindre del av sökt tillbyggnad placeras på prickmark, dvs. mark
som inte får bebyggas. Avvikelsen får anses vara förenlig med detaljplanens syfte och
bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.
Fastigheten omfattas av detaljplan (nr:01-212), och för området gäller bestämmelsen Q och
q l. Bestämmelsen Q talar om att området är klassat som kulturreservat. Bestämmelsen ql
innebär att byggnaden inte får rivas.

Utdragsbestyrlcande
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Då fastigheten Faktoriet 1 är belägen inom område Q i detaljplanen samt omfattas av
riksintresse för kulturmiljövård har bygglovsansökan bilagts med ett antikvariskt utlåtande.
I utlåtandet blandas två olika alternativ in (alt 0 och alt 1), ansökan omfattas endast av
alternativ 1.
Den sökta tillbyggnadens fasad kommer att utgöras av glas och taket av svart plåt.
För att byggnaden ska kunna användas som museum och klara dagens krav på
tillgänglighet, för bl.a. personer med nedsatt rörelseförmåga, kommer tillbyggnaden att
inrymma trappa samt hiss.
Bygg- och miljökontoret bedömer, med den antikvariska utredningen som verktyg, att
tillbyggnaden kommer att utgöra ett positivt inslag för Norrtälje stad då byggnaden
kommer till användning för allmänheten och dess invånare.
Att placera hiss samt trappa i tillbyggnadsdelen ger den positiva effekten att ändringar i
befintligt bjälklag kan minimeras.
Tillbyggnaden innebär att befintlig utrymningstrappa, som består av galvaniserat stål, kan
tas bort utan att brandskyddet för byggnaden försämras.
Bygg- och miljökontorets bedömning är att sökt tillbyggnad inte utgör någon förvanskning
av byggnaden.

Lagrum
2, 8 kap plan- och bygglagen
9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen
9 kap 34 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Kartutdrag
Ansökningshandlingar
Tjänsteskrivelse 2017-04-06

Ärendet
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan (nr:01-212)
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Den aktuella byggnaden är uppförd på 1700-talet och är i bevarandeprogrammet
blåklassad. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.
Byggnader inom riksintresset för kulturmiljövård är särskilt värdefulla och får enligt 8 kap
13 § plan- och bygglagen inte förvanskas.

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.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Tälje 3:1 samt Faktoriet 2 och 4 är
berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheterna Tälje 3:1 samt Faktoriet 2 och 4 har inget att erinra mot sökt
bebyggelse.
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Issjö 3:42 - föreläggande om rättelse avseende två
komplementbyggnader samt uttagande av byggsanktionsavgift
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. förelägga
ägare till fastigheten Issjö 3:42, att
snarast, dock senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse
genom att riva byggnaderna som är markerade på bilaga till yttrande från
fastighetsägaren 2011-10-31 ochsom ärredovisadebifogadefotografier.
2. om föreläggandet inte följs ska
ägare till
fastigheten Issjö 3:42, betala ett vite om 150 000 kronor.
3. p
å
f
ö
r
a
t
i
l
l
fastigheten Issjö 3:42, en
byggsanktionsavgift om 18 547 kronor för påbörjandet av byggnation innan bygg- och
miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked samt for att byggnaden tagits i bruk utan
slutbesked,
4. byggsanktionsavgiften om 18 547 kronor ska betalas inom två månader från det att beslutet
vinner laga kraft.

Motivering
En anmälan om olaga byggnation inom fastigheten Issjö 3:42 inkom 2011-08-22.
Efter kontroll mot kommunens arkiv och bygglovhandlingar framgick att byggnaderna
saknade lov. 2011-09-23 skickades ett brev ut till fastighetsägaren med en begäran om
yttrande i ärendet. I skrivelsen gavs ägaren möjlighet att lämna in en förklaring till utförd
åtgärd. Hon fick även information om eventuella påföljder.
|ägare av fastigheten Issjö 3 :42, har 2011-10-31 svarat på skrivelsen
och inkommit med en förklaring till utförd åtgärd. De båda byggnaderna är uppförda utan
lov.
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2012-10-03 konstaterades att dessa
två komplementbyggnader fortfarande fanns uppförda inom fastigheten Issjö 3:42.
Utförd nybyggnation av två komplementbyggnader bedöms vara en bygglovpliktig åtgärd
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen.
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ägare till fastigheten Issjö 3:42, ansökte om bygglov i efterhand
2011-12-29 avseende gäststuga och förråd. Ansökan avslogs av bygg- och miljönämnden i
beslut daterat 2012-08-22 § 140.
Rivning av byggnaderna bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då ansökan om
bygglov i efterhand för byggnaderna avslogs 2012-08-22 § 140 av bygg- och
miljönämndens arbetsutskott.
ägare av fastigheten Issjö 3:42, föreläggs med stöd
av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom 6 månader från att detta beslut vunnit
laga kraft vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivningen.
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 Issjö 3:42,
ska betala ett vite om 150 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående brevkommunicering ännu inte har
vidtagit rättelse.
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanlctionsavgift tas ut om någon bryter
mot en bestämmelse 18-10 kap plan- och bygglagen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap
plan- och byggförordningen. Då den ena byggnaden är uppförd innan 2011 kan någon
byggsanktionsavgift inte tas ut.
Ändringar av PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 (SFS 2013:308) innebär bl.a. att de
tidigare bestämmelserna i PBF om att byggsanktionsavgift kunde tas ut för överträdelser
bestående i att ha vidtagit vissa åtgärder utan att ha sökt lov (9 kap. 6-18 § PBF i dess
lydelse före den 1 juli 2013) har utgått och ersatts av bestämmelser som innebär att
byggsanktionsavgift nu ska tas ut när någon påböljat en åtgärd som kräver lov m.m. innan
byggnadsnämnden har gett startbesked (9 kap. 6-17 § PBF i nu aktuell lydelse).
Någon bestämmelse som motsvarar de äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift för
att ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt lov finns inte. Av övergångsbestämmelserna till de
senaste ändringarna i PBF framgår att för överträdelser som ägt rum före den 1 juli 2013
ska äldre föreskrifter tillämpas. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till en
lindrigare påföljd.
Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande den 30 augusti 2013 (mål nr P 1017412) bedömt att en tillämpning av PBL innebär att en byggnadsavgift enligt ÄPBL inte kan
tas ut eftersom det efter den 1 juli 2013 inte finns någon bestämmelse som motsvarar de
äldre bestämmelserna om byggsanktionsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan att ha sökt
lov eller en byggnadsavgift för att ha vidtagit en åtgärd utan lov.
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För den byggnad som är uppförd sommaren 2011 kan en byggsanlctionsavgift tas ut i
enlighet med plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). Enligt
övergångsbestämmelserna till PBF 2013:308 gäller äldre föreskrifter fortfarande för
överträdelser som har ägt rum före den 1 juli 2013. De nya föreskrifterna ska dock
tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.
Enligt plan- och byggförordningen 2011:338 är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet
i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en åtgärd innan byggnadsnämnden
har gett ett startbesked är 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en
bruttoarea om högst 150 kvadratmeter.
Detta ger en sanktionsavgift, då prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kronor, om 22 400 kronor.
Enligt plan- och byggförordningen 2013:308 är byggsanktionsavgiften enligt 9 kap 6 § för
att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påböija en sådan
nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3
eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller
10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är för en komplementbyggnad, ett
komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av
0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Den aktuella komplementbyggnaden har en brutto- och byggnadsarea om 34 kvadratmeter.
Detta ger en sanktionsarea om 34-15 = 19 kvadratmeter.
0,25 prisbasbelopp är, 0,25 x 44 800 = 11 200 kronor.
0,005 prisbasbelopp är, 0,005 x 44 800 = 224
224 x 19 = 4 256 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att ta i bruk en byggnad innan slutbesked utfärdats är enligt
plan- och byggförordningen 2011:338 9 kap 21 § 1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende
en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvadratmeter. Detta ger en sanktionsavgift om
22 400 kronor.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900)
ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är
enligt 9 kap 18 § för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan
liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter
av byggnadens sanktionsarea.
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Detta ger 0,05 x 44 800 = 2240 kronor.
0,001 x 44 800 = 44,8
44,8 x 19 = 851 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften för att ta byggnaden i bruk utan slutbesked uppgår till
3 091 kronor.

Den totala byggsanktionsavgiften enligt PBF 2011:338 uppgår till 44 800 kronor.
Den totala byggsanktionsavgiften enligt PBF 2013:308 uppgår till 18 547 kronor.
Detta innebär att det är lindrigast att ta ut en sanktionsavgift enligt PBF 2013:308. Detta
innebär att sanlctionsavgiften för att påbörja byggnationen av en komplementbyggnad om
34 kvadratmeter utan startbesked och ta denna i bruk utan slutbesked uppgår till 18 547
kronor.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Underlag till beslut
Fotografi från besiktning 2012-10-03
Fotografi från besiktning 2013-05-27
Skrivelse från fastighetsägaren 2011-10-31
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-02-06 med tillägg 2017-05-16
Svar på kommunicering 2017-05-10
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-06 § 40

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2011-08-22 fått kännedom
om att åtgärder kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Issjö 3:43.

Bakgrund
Fastigheten Issjö 3:42 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och två
komplementbyggnader varav de två komplementbyggnadema avser den nu anmälda
åtgärden.
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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 oalctsamhet.
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.
plan- och 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.
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Enligt 9 kap 18 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § planoch bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden
har gett ett slutbesked är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en
annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Enligt 9 kap 6 § är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan
enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad,
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea.

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.
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 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.

Utdragsbestyrlcande
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En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsslcyldige. 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.

Kommunicering efter au
Fastighetsägaren inkom 2017-05-10 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Fastighetsägaren anför att delgivning inte skett av byggoch miljönämndens avslag avseende bygglov för nybyggnad av gäststuga och förråd
daterat 2012-08-22 § 140. Bygg- och miljönämnden har 2012-09-17 mottagit ett
delgivningskvitto underskrivet av fastighetsägaren 2012-09-13. Beslutet har inte
överklagats.
Fastighetsägaren anför att komplementbyggnadema uppfördes 2009 och 2010 och att
fastighetsägaren i tidigare yttrande uppgivit felaktigt årtal. Bygg- och miljökontoret har
inte mottagit några handlingar som styrker detta.
Fastighetsägaren bestrider den kartredovisning som förslaget till beslut grundas på, med
anledning av att kartan har variationer i lägesnoggrannhet. Enligt gällande detaljplan ska
komplementbyggnad placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Bygg- och
miljökontoret bedömer att kartunderlaget är tillräckligt för att kunna bedöma ärendet.
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 begåtts. Bygg- och
miljökontoret bedömer att det inte finns något skäl att sätta ned den aktuella
sanktionsavgiften.
Vad fastighetsägaren anför i yttrande inkommet 2017-05-10 förändrar inte bygg- och
miljökontorets ställningstagande.
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Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt A2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt A2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus i
närområdet de senaste åren.
Den 28 februari lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april lämnades
ytterligare 20 stycken förhandsbesked för uppförande av enbostadshus in till bygg- och
miljökontoret på Malstaby 2:9. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de totalt 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det
stora antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på
platsen. Det finns anledning att behandla åtminstone de enbostadshus som är placerade
inom samma skifte i ett sammanhang. För de enbostadshus som är placerade inom
Malstaby 2:9, skifte 4 kommer det finnas behov att samordna vissa resurser och funktioner,
som till exempel gemensamma tillfartsvägar och friytor.
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Det är något olika förutsättningar för byggnation på de olika delarna av fastigheten.
Förhandsbeskedet på A2 är placerat på åkermark, i direkt anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor
och vatten- och avlopp finnas.
Byggnaden är placerad på öppen och värdefull åkermark. Byggnation på värdefull
åkermark bör endast beviljas ytterst restriktivt. Åkermarken plöjs och brukas idag och
ingår därmed i ett område med aktivt jordbruk. Sökt förhandsbesked kommer att innebära
att delar av denna jordbruksmark tas ur drift. Genom sökt förhandsbesked kommer även
brukningen av övriga delar av åkern inom detta område att försvåras eller förhindras
Besprutning och gödsling av den kvarvarande ålcem kommer att försvåras, då visst
skyddsavstånd krävs vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Det innebär att ett
rationellt åkerbruk kommer försvåras över ett större område.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Byggnadens placering på öppen åkermark
bedöms strida mot den traditionella placeringen av bostadshus, som sällan eller aldrig
placeras direkt på odlingsvärd mark. Byggnation på den öppna åkern riskerar skada
riksintresset. Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering
och utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

Utdragsbestyrlcande
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt A2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt tomtplats består av brukad åkermark och är obebyggd. Åkermarkens utbredning är i
stort den samma som den var år 1900 och merparten har brukats kontinuerligt sedan
åtminstone 1600-talet (enligt kulturmiljöutredning utförd av WSP 2010).
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.
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Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt B2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt B2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus i
närområdet de senaste åren.
Den 28 februari lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april lämnades
ytterligare 20 stycken förhandsbesked för uppförande av enbostadshus in till Bygg- och
miljökontoret på Malstaby 2:9. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de totalt 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det
stora antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på
platsen. Det finns anledning att behandla åtminstone de enbostadshus som är placerade
inom samma skifte i ett sammanhang. För de enbostadshus som är placerade inom
Malstaby 2:9, skifte 4 kommer det finnas behov att samordna vissa resurser och funktioner,
som till exempel gemensamma tillfartsvägar och friytor.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §79

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1118

Det är något olika förutsättningar for byggnation på de olika delarna av fastigheten.
Förhandsbeskedet på B2 är placerat på åkermark, i direkt anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor
och vatten- och avlopp finnas.
Byggnaden är placerad på öppen och värdefull åkermark. Byggnation på värdefull
åkermark bör endast beviljas ytterst restriktivt. Åkermarken plöjs och brukas idag och
ingår därmed i ett område med aktivt jordbruk. Sökt förhandsbesked kommer att innebära
att delar av denna jordbruksmark tas ur drift. Genom sökt förhandsbesked kommer även
brukningen av övriga delar av åkern inom detta område att försvåras eller förhindras
Besprutning och gödsling av den kvarvarande åkern kommer att försvåras, då visst
skyddsavstånd krävs vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Det innebär att ett
rationellt åkerbruk kommer försvåras över ett större område.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Byggnadens placering på öppen åkermark
bedöms strida mot den traditionella placeringen av bostadshus, som sällan eller aldrig
placeras direkt på odlingsvärd mark. Byggnation på den öppna åkern riskerar skada
riksintresset. Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering
och utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

Utdragsbestyrkande

NORRTÄL)E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §79

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1118

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt B2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt tomtplats består av brukad åkermark och är obebyggd. Åkermarkens utbredning är i
stort den samma som den var år 1900 och merparten har brukats kontinuerligt sedan
åtminstone 1600-talet (enligt kulturmiljöutredning utförd av WSP 2010).
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §80

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1116

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt C2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt C2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus i
närområdet de senaste åren.
Den 28 februari lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april lämnades
ytterligare 20 stycken förhandsbesked för uppförande av enbostadshus in till Bygg- och
miljökontoret på Malstaby 2:9. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de totalt 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det
stora antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på
platsen. Det finns anledning att behandla åtminstone de enbostadshus som är placerade
inom samma skifte i ett sammanhang. För de enbostadshus som är placerade inom
Malstaby 2:9, skifte 4 kommer det finnas behov att samordna vissa resurser och funktioner,
som till exempel gemensamma tillfartsvägar och friytor.

/
r

Utdragsbestyrlcande

i

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 80

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1116

Det är något olika förutsättningar för byggnation på de olika delarna av fastigheten.
Förhandsbeskedet på C2 är placerat på åkermark, i direkt anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor
och vatten- och avlopp finnas.
Byggnaden är placerad på öppen och värdefull åkermark. Byggnation på värdefull
åkermark bör endast beviljas ytterst restriktivt. Åkermarken plöjs och brukas idag och
ingår därmed i ett område med aktivt jordbruk. Sökt förhandsbesked kommer att innebära
att delar av denna jordbruksmark tas ur drift. Genom sökt förhandsbesked kommer även
brukningen av övriga delar av åkern inom detta område att försvåras eller förhindras
Besprutning och gödsling av den kvarvarande åkern kommer att försvåras, då visst
skyddsavstånd krävs vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Det innebär att ett
rationellt åkerbruk kommer försvåras över ett större område.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Byggnadens placering på öppen åkermark
bedöms strida mot den traditionella placeringen av bostadshus, som sällan eller aldrig
placeras direkt på odlingsvärd mark. Byggnation på den öppna åkern riskerar skada
riksintresset. Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering
och utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-04-27

Utdragsbestyrkande

)
v

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 80

SA M M A NTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1116

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt C2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt tomtplats består av brukad åkermark och är obebyggd. Åkermarkens utbredning är i
stort den samma som den var år 1900 och merparten har brukats kontinuerligt sedan
åtminstone 1600-talet (enligt kulturmiljöutredning utförd av WSP 2010).
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 81

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1125

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt D2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt D2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus i
närområdet de senaste åren.
Den 28 februari lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april lämnades
ytterligare 20 stycken förhandsbesked för uppförande av enbostadshus in till Bygg- och
miljökontoret på Malstaby 2:9. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de totalt 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det
stora antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på
platsen. Det finns anledning att behandla åtminstone de enbostadshus som är placerade
inom samma skifte i ett sammanhang. För de enbostadshus som är placerade inom
Malstaby 2:9, skifte 4 kommer det firmas behov att samordna vissa resurser och funktioner,
som till exempel gemensamma tillfartsvägar och friytor.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 81

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1125

Det är något olika förutsättningar för byggnation på de olika delarna av fastigheten.
Förhandsbeskedet på D2 är placerat på åkermark, i direkt anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, ffiytor
och vatten- och avlopp finnas.
Byggnaden är placerad på öppen och värdefull åkermark. Byggnation på värdefull
åkermark bör endast beviljas ytterst restriktivt. Åkermarken plöjs och brukas idag och
ingår därmed i ett område med aktivt jordbruk. Sökt förhandsbesked kommer att innebära
att delar av denna jordbruksmark tas ur drift. Genom sökt förhandsbesked kommer även
brukningen av övriga delar av åkern inom detta område att försvåras eller förhindras
Besprutning och gödsling av den kvarvarande åkem kommer att försvåras, då visst
skyddsavstånd krävs vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Det innebär att ett
rationellt åkerbruk kommer försvåras över ett större område.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Byggnadens placering på öppen åkermark
bedöms strida mot den traditionella placeringen av bostadshus, som sällan eller aldrig
placeras direkt på odlingsvärd mark. Byggnation på den öppna åkem riskerar skada
riksintresset. Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering
och utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen
Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §81

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1125

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt D2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt tomtplats består av brukad åkermark och är obebyggd. Åkermarkens utbredning är i
stort den samma som den var år 1900 och merparten har brukats kontinuerligt sedan
åtminstone 1600-talet (enligt kulturmiljöutredning utförd av WSP 2010).
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
J L \ KOMMUN

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2017-06-01

au §82

1(3)

Dnr 2017-1126

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt E2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt E2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus i
närområdet de senaste åren.
Den 28 februari lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april lämnades
ytterligare 20 stycken förhandsbesked för uppförande av enbostadshus in till Bygg- och
miljökontoret på Malstaby 2:9. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de totalt 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det
stora antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på
platsen. Det finns anledning att behandla åtminstone de enbostadshus som är placerade
inom samma skifte i ett sammanhang. För de enbostadshus som är placerade inom
Malstaby 2:9, skifte 4 kommer det finnas behov att samordna vissa resurser och funktioner,
som till exempel gemensamma tillfartsvägar och friytor.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 82

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1126

Det är något olika förutsättningar för byggnation på de olika delarna av fastigheten.
Förhandsbeskedet på E2 är placerat på åkermark, i direkt anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor
och vatten- och avlopp finnas.
Byggnaden är placerad på öppen och värdefull åkermark. Byggnation på värdefull
åkermark bör endast beviljas ytterst restriktivt. Åkermarken plöjs och brukas idag och
ingår därmed i ett område med aktivt jordbruk. Sökt förhandsbesked kommer att innebära
att delar av denna jordbruksmark tas ur drift. Genom sökt förhandsbesked kommer även
brukningen av övriga delar av åkern inom detta område att försvåras eller förhindras
Besprutning och gödsling av den kvarvarande åkern kommer att försvåras, då visst
skyddsavstånd krävs vid spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Det innebär att ett
rationellt åkerbruk kommer försvåras över ett större område.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Byggnadens placering på öppen åkermark
bedöms strida mot den traditionella placeringen av bostadshus, som sällan eller aldrig
placeras direkt på odlingsvärd mark. Byggnation på den öppna åkern riskerar skada
riksintresset. Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering
och utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 82

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1126

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt E2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt tomtplats består av brukad åkermark och är obebyggd. Åkermarkens utbredning är i
stort den samma som den var år 1900 och merparten har brukats kontinuerligt sedan
åtminstone 1600-talet (enligt kulturmiljöutredning utförd av WSP 2010).
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrlcande

$

NORRTÄLJE
I KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §83

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1127

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt F2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt F2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 83

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1127

Förhandsbeskedet på tomten benämnd F2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är ldassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt F2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrlcande

i<T^

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 83

SA M M A NTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1127

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöballcen tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöballcen ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöballcen skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöballcen ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

$

NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §84

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1128

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt G2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt G2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §84

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1128

Förhandsbeskedet på tomten benämnd G2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. Ny bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-05

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt G2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §84

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1128

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

U tdragsbestyrkande
/;

a

\\

NORRTÄLJE
L L j KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §85

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1124

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt H2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt H2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §85

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1124

Förhandsbeskedet på tomten benämnd H2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt Ft2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 85

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1124

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §86

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1131

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt 12)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt 12.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 86

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1131

Förhandsbeskedet på tomten benämnd 12 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt 12.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §86

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1131

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöballcen tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §87

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1129

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt J2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt J2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 87

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1129

Förhandsbeskedet på tomten benämnd J2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt J2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten M alstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 87

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1129

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §88

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1132

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt K2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt K2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §88

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 20171132

Förhandsbeskedet på tomten benämnd K2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. Nybebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-05

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt K2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §88

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 20171132

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(3)

Datum

2017-06-01

Dnr 2017-1135

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt L2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt L2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §89

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1135

Förhandsbeskedet på tomten benämnd L2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt L2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten M alstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §89

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1135

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(3)

Datum

2017-06-01

Dnr 2017-1130

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt M2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt M2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §90

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1130

Förhandsbeskedet på tomten benämnd M2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt M2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten M alstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §90

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1130

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 91

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1134

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt N2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt N2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 91

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1134

Förhandsbeskedet på tomten benämnd N2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt N2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §91

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1134

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

r

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 92

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1133

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt 02)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1.
avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt 02.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §92

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1133

Förhandsbeskedet på tomten benämnd 0 2 är placerat på mark som till stor del består av
klippt gräsmatta och ligger i nära anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed
bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett
bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och
avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-09

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt 02.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

A

[/

U tdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §92

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1133

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöballcen tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 93

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1136

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt P2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt P2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området for bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

o

V

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §93

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1136

Förhandsbeskedet på tomten benämnd P2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrrvelse 2017-05-09

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt P2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

X

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §93

SA M M A N TRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1136

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

r

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄL]E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §94

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1139

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt Q2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt Q2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §94

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1139

Förhandsbeskedet på tomten benämnd Q2 är placerat på gammal betesmark och i nära
anslutning till andra sökta förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för
förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen
bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan
befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell
ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskri velse

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt Q2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 94

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1139

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas for
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

I

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §95

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1140

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt R2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt R2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §95

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1140

Förhandsbeskedet på tomten benämnd R2 är placerat på gammal betesmark som delvis är
beväxt med lövträd och som ligger i nära anslutning till andra sökta förhandsbesked.
Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus ingå i ett
bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till omfattningen på nu
sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms ett behov av en
planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor och vatten- och
avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrrvelse 2017-05-09

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt R2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §95

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1140

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 96

SA M M A NTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1137

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt S2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt S2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen.
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 96

SA M M ANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1137

Förhandsbeskedet på tomten benämnd S2 är placerat på mark som förmodligen är gammal
betesmark men som idag är trädbeväxt. Den ligger i nära anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, fri ytor
och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-09

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt S2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 96

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1137

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrlcande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §97

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1138

Malstaby 2:9 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus (tomt T2)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Malstaby 2:9,
skifte 4, tomt T2.

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan för
- ny sammanhållen bebyggelse,
- ett nytt byggnadsverk vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller om
det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, om tillkomsten av byggnadsverket
inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,
- en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
Det bedöms vara ett stort bebyggelsetryck i området där fastigheten Malstaby 2:9 ingår.
Ansökan om förhandsbesked och bygglov har lämnats in för ett flertal bostadshus på
fastigheten och i närområdet de senaste åren.
Den 28 februari 2017 lämnades 7 stycken separata ansökningar in om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malstaby 2:9 skifte 5. Den 10 april 2017
lämnades ytterligare 20 stycken ansökningar om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus på Malstaby 2:9 in till Bygg- och miljönämnden. Denna gång på skifte 4.
Denna ansökan är en av de 20 stycken ansökningarna på Malstaby 2:9 skifte 4. Det stora
antalet förhandsbesked stärker bedömningen att det råder högt bebyggelsetryck på platsen,
Det finns anledning att behandla åtminstone de ansökningar om förhandsbesked för
enbostadshus som är placerade inom samma skifte i ett sammanhang. Det bedöms finnas
ett behov att samordna vissa resurser och funktioner.

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §97

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1138

Förhandsbeskedet på tomten benämnd T2 är placerat på mark som är gammal betesmark
men som idag är delvis trädbeväxt. Den ligger i nära anslutning till andra sökta
förhandsbesked. Därmed bedöms aktuell ansökan för förhandsbesked för ett enbostadshus
ingå i ett bebyggelseområde för ny sammanhållen bebyggelse. Med hänsyn till
omfattningen på nu sökt bebyggelse, tillsammans med redan befintlig bebyggelse, bedöms
ett behov av en planmässig reglering av tillfarter, eventuell ytterligare bebyggelse, friytor
och vatten- och avlopp finnas.
Fastigheten är även placerad inom ett område som är klassat som riksintresse för
kulturmiljövård. För att inte riskera att skada riksintresset är det viktigt att ta hänsyn till
såväl byggnadens placering som utformning. Sökt byggnation riskerar skada riksintresset.
Genom detaljplaneläggning kan krav bättre ställas på byggnaders placering och
utformning.
Ansökan avstyrks med hänvisning till redovisning ovan, i enlighet med 4 kap 2 § plan- och
bygglagen. N y bebyggelse bör istället prövas genom detaljplaneläggning.

Lagrum
2 kap och 4 kap 2 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-10

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Malstaby 2:9, skifte 4, tomt T2.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Malstaby 2:9 har en areal på 76 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Malstaby 2:9 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön Malsta kyrkby (se kapitel 12).

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §97

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

3(3)

2017-06-01

Dnr 2017-1138

Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 98

SA M M A N TRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2017-06-01

Dnr 2017-659

Mora 2 :2 ,1 :55 - förhandsbesked för nybyggnad av två
handelsplatser/lager
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. bevilja förhandsbesked för nybyggnad av två handelsplatser/lager inom fastigheterna
Mora 1:55 och Mora 2:2, samt
2. fastigheterna ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Villkor
- 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.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-04-28 inom fastigheterna Mora
1:55 och Mora 2:2 framkom att sökta platser avsedda för handel/lager är belägna i direkt
anslutning till befintliga verksamheter för bl.a. båtförvaring. Bygg- och miljökontoret
bedömer att sökt plats är lämplig för nybyggnad av två stycken handelsplatser/lager vilket
bedöms vara en naturlig komplettering av befintliga verksamheter. Norr om sökt plats
finns villabebyggelse som är väl avskärmad från tänkta och befintliga verksamheter med
höjdskillnader i topografin samt träd.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken samt med den för
området gällande kommunala översiktsplanen.
Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt förhandsbesked inte är att betrakta som ny
sammanhållen bebyggelse utan en mindre komplettering som inte behöver planläggas
enligt 4 kap plan- och bygglagen då behov av att anlägga nya vägar och gemensamt vattenoch avlopp saknas. Sökt förhandsbesked lokaliseras i anslutning till befintliga
verksamheter och utgör en naturlig komplettering av bebyggelseområdet. Sökt lokalisering
bedöms inte heller försvåra en eventuell framtida planläggning.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §98

SA M M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(4)

2017-06-01

Dnr 2017-659

Bygg- och miljökontoret bedömer att nu sökt förhandsbesked för nybyggnad av två
handelsplatser/lager är förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
Bygg- och miljökontoret bedömer att nu sökta handelsplatser/lagerbyggnader anses
förenliga med kraven på byggnader och byggnaders placering enligt 2 kap och 8 kap planoch bygglagen samt med de allmänna intressen som ska beaktas vid lokaliseringen av
bebyggelse.

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

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar ankom 2017-03-05
Situationsplan ankom 2017-03-22
Berörda sakägares yttranden över första remissutskicket
Berördas sakägares yttranden över andra remissutskicket
Kommunstyrelsekontorets yttrande ankom 2017-04-12
Trafikverkets yttrande ankom 2017-04-10
Fotografier från Bygg- och miljökontorets besiktning 2017-04-28
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-05-22

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två stycken handelsplatser/lager inom
fastigheterna Mora 1:55 och Mora 2:2.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten Mora 1:55 har en areal om ca 52 ha fördelat på 3 skiften. Fastigheten Mora 2:2
har en areal om ca 58 ha fördelat på 3 skiften.
Sökt plats är obebyggd.
Sökt plats omfattas inte av några begränsningar i översiktsplanen för Norrtälje kommun.

Utdragsbestyrkande

Jt

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §98

SA M M A NTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(4)

2017-06-01

Dnr 2017-659

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska om den som avser att vidta en bygglovsplilctig
åtgärd begär det, 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.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Länna-Hammarby 7:1, Mora 1:29,
Mora 1:40, Mora 1:55, Mora 1:72, Mora 1:74, Mora 2:101, Mora 2:102, Mora 2:104, Mora
2:105, Mora 2:106, Mora 2:107, Mora 2:11, Mora 2:110, Mora 2:12, Mora 2:14, Mora
2:16, Mora 2:19, Mora 2:2, Mora 2:21, Mora 2:22, Mora 2:28, Mora 2:32, Mora 2:33,
Mora 2:34, Mora 2:35, Mora 2:36, Mora 2:37, Mora 2:38, Mora 2:39, Mora 2:41, Mora
2:44, Mora 2:45, Mora 2:46, Mora 2:5, Mora 2:50, Mora 2:56, Mora 2:62, Mora 2:8, Mora
2:91, Mora 2:94, Mora 2:95, Mora 3:107, Mora 3:2, Mora 3:51 och Mora 3:52 är berörda
av sökt byggprojekt.
Bygg- och miljökontoret har gjort remissutskick i två omgångar. I första remissutskicket
gällande ansökan förhandsbesked för nybyggnad av två industrier. I första remissutskicket
hade ägare till fastigheterna Mora 2:32, Mora 2:33, Mora 2:34, Mora 2:35, Mora 2:36,
Mora 2:38 och Mora 2:62 enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse.
Sökanden valde på grund av inkomna erinringar i första remissutskicket att revidera sin
ansökan till att gälla två handelsplatser/lager. I andra remissutskicket gällde ansökan
förhandsbesked för nybyggnad av två handelsplatser/lager. I andra remissutskicket hade
ägare till fastigheterna Mora 2:32 och Mora 2:35 enligt yttranden erinringar mot sökt
bebyggelse.
Ägare till fastigheten Mora 2:32 anför att byggandet av lagerbyggnader och/eller
handelsplats per automatik genererar en ökning av transporter till- och från fastigheterna
och därmed en ökning av bullerstörning av närliggande fastigheter samt att ansökan bör
föranledas av en detaljplaneprocess.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 98

SA M M A NTRÄDESPROTOKOLL
Datum

4(4)

2017-06-01

Dnr 2017-659

Ägare till fastigheten 2:35 anför bl.a. att oro om framtida förhållanden och ytterligare
utökning av området med handel/industri samt ifrågasätter om byggnationen behöver ligga
så pass nära utfarten till väg 276. Fastighetsägaren anför att byggnationen bör placeras i
andra industriområden inom kommunens gränser samt att det finns risk att marknadsvärdet
sjunker för omkringliggande fastigheter.
Bygg- och miljökontoret prövar en ansökan som inkommer i befintligt skick. Sökanden har
valt att ansöka om aktuell placering och Bygg- och miljökontoret utreder inkommen
ansökan utifrån plan- och bygglagen. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att
planläggning inte krävs för sökt åtgärd.
Sökanden har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande över inkomna erinringar men
valt att inte inkomma något yttrande.
Bygg- och miljökontoret har enligt samrådsyttrande med Kommunstyrelsekontorets vattenoch avloppsavdelning bedömt att anordnande av vatten och avlopp går att lösa med
kommunal anslutning för vatten och spillvatten. Servisanmälan ska göras till Norrtälje
kommuns vatten- och avloppsavdelning.
Bygg- och miljökontoret har remitterat Trafikverket angående anslutning till allmän väg.
Trafikverket har enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse. Trafikverket anför att
inom vägområde krävs väghållarmyndighetens tillstånd för uppförande av ny bebyggelse.
Trafikverket upplyser även om att det enligt 39 § väglagen krävs tillstånd för ny eller
förändrad anslutning till allmän väg. Trafikverket förordar en lösning där befintlig enskild
väg (Mora byväg) används för att ansluta till väg 1017. Om sökanden vill ansluta direkt till
väg 1017 ska ansökan om tillstånd göras hos Trafikverket. Bygg- och miljökontoret gör
bedömningen att byggnation inom de tänkta fastigheterna kan placeras utanför vägområdet
samt att in- och utfartsfrågan kan få en tillfredsställande lösning. Trafikverket anför även
att planläggning krävs för sökt åtgärd. Det är Kommunstyrelsen som beslutar om
planläggning av ett område. Bygglov ska enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ges för en
åtgärd utanför detaljplanerat område bl.a. om åtgärden inte förutsätter planläggning. Byggoch miljökontoret har gjort bedömningen att planläggning inte krävs för sökt åtgärd.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 9 9

SA M M A N TRÄ D ESPROTO K OLL
Datum

1(4)

2017-06-01

Dnr 2015-2441

Oxhalsö 2:39 - föreläggande om rivning av förfallen
komplementbyggnad (lada)
Förslag till beslut
A rbetsutskotte^föreslå^ya^^clm niliönänm dei^eslute
1. Förelägga
ägare till fastigheten, att snarast,
dock senast inom sex (6) månader från att detta beslut vinner laga kraft, riva den
förfallna komplementbyggnaden (ladan) inom fastigheten Oxhalsö 2:39 som redovisas
på, till ärendet hörande fotografier samt karta, bilaga 3 och 5. samt
2. Om föreläggandet inte följs ska
fastigheten Oxhalsö 2:39, betala ett vite om 25 000 kronor.

ägare till

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2016-09-22 konstaterades att ladan är
förfallen och utgör en risk för olycksfall då delar av taket och väggar har rasat in.
| ägare av fastigheten Oxhalsö 2:39, föreläggs med stöd av 11 kap
21 § plan- och bygglagen att senast inom sex (6) månader från delgivningen av detta beslut
riva komplementbyggnaden, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra åtgärden.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten Oxhalsö
2:39, ska betala ett vite om 25 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att
förena med föreläggandet då fastighetsägaren trots föregående brevkommunicering ännu
inte vidtagit åtgärder för att rusta upp eller riva komplementbyggnaden.

Lagrum
8 kap 14 §, 11 kap 21, 27, 28 och 37 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au §99

SAM M A N TRÄ D ESPRO TO K O LL
Datum

2(4)

2017-06-01

Dnr 2015-2441

Underlag till beslut
Anmälan inkom 2015-08-21
Fastighetsägarens yttrande inkom 2016-09-06
Fotografier från bygg- och miljökontorets besiktning 2016-09-22
Fotografier inkomna 2017-01-04 och 2017-02-02
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-02-20 med tillägg 2017-05-17
Svar på kommunicering 2017-04-24

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-08-21 fått kännedom
om att det inom fastigheten Oxhalsö 2:39 finns en forfallen lada som rasat ihop.

Bakgrund
Fastigheten är bebyggd med en komplementbyggnad (lada) vilken avser den nu anmälda
åtgärden.
Fastighetens areal är 12 640 kvm.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
ägare av fastigheten Oxhalsö 2:39, har i skrivelse daterad
>eretts möjlighet att redogöra for avsikten med byggnaden och eventuella
planerade åtgärder för dess användning. Fastighetsägaren har i skrivelsen informerats om
eventuella påföljder.
|ägare av fastigheten Oxhalsö 2:39, har 2016-09-06 inkommit
med ett yttrande att fastighetsägaren har för avsikt att under hösten renovera
komplementbyggnaden för att sätta byggnaden i stånd igen. Bygg- och miljökontoret
informerade då fastighetsägaren att meddela påbörjande och avslutande av eventuella
åtgärder/rivning samt att ärendet går vidare med förläggande om rivning med vite om
åtgärderna inte utförts vid årsskiftet.
Anmälande i ärendet har den 2017-01-04 samt 2017-02-02 inkommit med fotografier som
styrker att fastighetsägarens planerade underhållsåtgärder inte utförts. Fastighetsägaren har
ännu inte meddelat påbörjande av eventuella åtgärder.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant
skick att den alltid fyller sitt ändamål.
Enligt 11 kap 21 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom
viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande) om ett byggnadsverk är förfallet eller
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid.
Enligt 11 kap 27 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden besluta att, om ett
föreläggande enligt 11 kap 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, åtgärden ska genomföras
på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
Enligt 11 kap 28 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden besluta om genomförande
enligt 11 kap 27 § endast om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.
Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga kostnader.
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.

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.
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.
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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.

Kommunicering efter au
Fastighetsägaren inkom 2017-04-24 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Fastighetsägaren redovisar vidtagna åtgärder och rivning
av delar av ladan samt har önskemål om att behålla den kvarvarande delen av ladan. Byggoch miljökontoret har efterfrågat uppgift om planerade underhållsåtgärder för ladan men
inte mottagit några sådana uppgifter.
Bygg- och miljökontoret bedömer att ladan fortfarande är förfallen. Ladan bedöms inte
uppfyllda de krav som ställs i 8 kapitlet 14 § plan- och bygglagen. Byggnadsverk ska
hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper
som är väsentliga bl.a. i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet samt säkerhet vid
användning.
Vad sökanden anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Ytternäs 1:10 - uttagande av byggsanktionsavgift avseende olaga
uppförd tillbyggnad på huvudbyggnad
Förslag till beslut
1 1 sluta
Bygg- od
'1'
'
'
101
1 ........
l. påföra
|ägare/byggherre för
fastigheten Ytternäs l :10, en byggsanktionsavgift om 22 848 kronor för påböljandet av
byggnation innan bygg- och miljönämnden utfärdat ett beslut om startbesked,
2. byggsanktionsavgiften om 22 848 kronor ska betalas inom två månader från det att
beslutet vinner laga kraft.

Motivering
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.
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,
Berörd tillbyggnad har en area om 17 kvm vilket ger en sanktionsarea om 1 7 - 1 5 = 2 kvm.
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om:
0,5 * 44 800 + 2 * 0,005 *44 800 = 22 400 + 448 = 22 848 kronor.

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

#
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Underlag till beslut
Karta
Ansökningshandlingar
Yttrande från fastighetsägaren
Tjänsteskrivelse 2017-04-25

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2016-12-21 fått kännedom
om att byggnation kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Yttemäs 1:10.
Fastighetsägaren till Yttemäs 1:10 har i yttrande bekräftat att tillbyggnaden är uppförd.
Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Yttemäs 1:10 2017-04-13
konstaterat att tillbyggnaden är påböijad.

Bakgrund
Fastigheten Yttemäs 1:10 är ianspråktagen och bebyggd med fritidshus varav tillbyggnad
avser den nu anmälda åtgärden.
Fastighetens areal är 10 219 m2.
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10
kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§, Bygg- och miljönämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
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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.
plan- och bygglagen tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta
kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som
beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen avses med sanktionsarea i denna förordning
den area som i fråga om
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 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.
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Övriga upplysningar
En byggsanlctionsavgift 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.
Om en byggsanlctionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
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Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun att hemställa om att
kommunfullmäktige beslutar
1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa och taxebestämmelser daterad
2017-05-12, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
2. Timavgiften fastställs till 1200 kr i 2018 års nivå, att gälla från och med den 1 januari
2018,
3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2018,
4. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla 31 december 2017.

Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2018-2020 senast i juni 2017. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt 2020, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar for att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan.
Bygg- och miljönämnden föreslår sänka antalet timmar med en (1) i avgiften gällande
tillståndsprövningar i fyra olika sorters ärenden för enskilda avloppsanläggningar. Detta
för att verksamheten har effektiviserats genom digitalisering och dessa ärenden därmed
inte kommer att kräva samma handläggningstid. Förslaget bedöms ge en intäktsminskning
på cirka 900 000 kr/år.

Underlag till beslut
2017-05-12 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 2018
Tjänsteskrivelse 2017-05-17
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Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2018-2020 senast i juni 2017. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt 2020, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan. Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut om mål
och budget ska bygg- och miljökontorets verksamhet intäktsfinansieras med ca 75 - 85 %
via taxor.
En översyn över gällande miljöbalkstaxa har gjorts, varvid mätningar av
handläggningstider i ärenden rörande ansökningar för enskilda avlopp genomförts.
Resultatet har visat att handläggningstidema har effektiviserats genom bl.a. digitalisering
och därmed bör sänkas.

Samberedning
Ingen samberedning krävs i detta ärende.

Beskrivning av ärendet
Tillståndsansökningar för inrättande av enskilda avloppsanläggningar enligt nedanstående
punkter minskas med en timmes avgift
• Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark och vatten: Minskas från 9 till 8
x timavgift.
• Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-avlopp) med undantag
för fastigheter belägna öster om longituden 19° 15'samt inom Kallskärs skärgård:
Minskas hån 7 till 6 x timavgift.
• Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 4 på samma fastighet
och vid samma tillfälle: Minskas från 9 till 8 x timavgift.
• Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning: Minskas från 9 till 8 x
timavgift.
Timavgift sam t jäm förelse
Timavgiften i taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken har
beräknats utifrån en mall ifrån Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet för
2017 blir en timavgift på ca 1206 kr. Förslaget är därmed att timavgiften för 2018 sätts till
1200 kr för miljöbalkstaxan. I timavgiften ingår t ex lönekostnader, lokalkostnader,
resekostnader, övriga OH-kostnader såsom administration, utvecklingskostnader,
datakostnader, kostnader för kartunderlag, utredningar mm.
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Vid en jämförelse med några kommuner i närområdet kan konstateras:
Timavgift M iljöbalken 2 0 1 7
Österåker
Upplands Bro
Upplands Väsby
SRMH (dvs Täby+Vaxholm)
Danderyd

11051a
1160 kr
1127 kr
12401a
1149 kr

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018 och plan för 2019-2020.
Lagkrav
Miljöbalken 27 kap. 1 §
Ekonomiska konsekvenser
Ändringen i taxan bedöms ge en intäktsminskning motsvarande cirka 900 000 kr/år
förutsatt att nuvarande ärendemängd består. Detta har beräknats utifrån antalet avslutade
ärenden under 2016. Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom
miljöbalken är en förutsättning för mål och budget 2018-2020.
Konsekvensanalys/riskanalys
Bygg- och miljönämnden bedömer att konsekvensen hanteras inom given ram. Med
tidigare taxa översteg utfallet för intäkten budgeterad intäkt. Konsekvenser av förändringar
i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 2018-2020.

Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan (där taxorna
ingår) skickas till
med kopia till strategistaben@norrtalje.se senast
den 16 juni. KS AU och kommunstyrelsen behandlar Mål och Budget den 23/10 och
kommunfullmäktige den 6/11.
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Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt plan- och
bygglagen samt mät- och karttaxa
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun att hemställa om att
kommunfullmäktige beslutar
1. M ed stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa (tabeller 125) och taxebestämmelser, plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje
kommun,
2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018,
3. Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen (plan- och bygglovstaxa samt mät- och
karttaxa) upphör att gälla 31 december 2017,
4. Timavgiften fastställs till 1200 kr i 2018 års nivå, att gälla från och med den 1 januari
2018,
5. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ska för vaije kalenderår (avgiftsår) höja
de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till
den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2017.

Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2018-2020 senast i juni 2017. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt 2020, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan.
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En helt ny taxekonstruktion antogs av fullmäktige 2015-11-02 gällande från och med 1
januari 2016. Efter en viss tids tillämpning av taxan reviderades några av de minst
tidskrävande åtgärderna.
Med de effektiviseringsmetoder som kontoret jobbar med förutser bygg- och miljökontoret
ett behov av att ytterligare justera och minska tidsåtgången i taxan från och med den 1
januari 2018. Generellt gäller revideringen att tidsåtgången minskas för de mest frekventa
ärendetypema vad gäller bygglov.

Underlag till beslut
PBL-taxa-gäller från 2018-01-01
Tjänsteskrivelse 2017-05-17

Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2018-2020 senast i juni 2017. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt 2020, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan.
Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut om mål och budget ska bygg- och
miljökontorets verksamhet intäktsfinansieras med ca 75 - 85 % via taxor.
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om sänkningar i taxan samt återbetalning för
vissa ärendetyper. Plan - och bygglovstaxan är baserad på genomsnittstiden för
handläggning per ärendetyp. Som ett resultat av systematisk verksamhetsutveckling på
bygg- och miljökontoret så har handläggningstidema minskat därefter.
Samberedning
Ärendet har samberetts med kommunstyrelsens planavdelning som i mail 7 april 2017 låtit
meddela att taxan i nuläget inte behöver revideras i de delar som planavdelningen berörs
av.

Beskrivning av ärendet
En helt ny taxekonstruktion antogs av fullmäktige 2015-11-02 gällande från och med 1
januari 2016. Efter en viss tids tillämpning av taxan reviderades några av de minst
tidskrävande åtgärderna.
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Med de effektiviseringsmetoder som kontoret jobbar med förutser bygg- och miljökontoret
ett behov av att ytterligare justera och minska tidsåtgången i taxan från och med den 1
januari 2018.
Generellt gäller revideringen att tidsåtgången minskas för de mest frekventa ärendetyp erna
vad gäller bygglov. I detalj vilka ärendetyper som föreslås att sänkas framgår i bifogad
bilaga ”PBL-taxa-gäller från 20180101”. Samtliga sänkningar är markerad med
gulmarkerade kolumner. Nedan följer några exempel:
Punkterna 1.1 - 1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, med tekniskt samråd.
Tidsåtgången för handläggning minskas i snitt med 6 timmar
Punkterna 1.5 -1.8 Nybyggnad av fritidshus med högst två bostäder, med tekniskt samråd.
Tidsåtgången för handläggning minskas i snitt med 5 timmar
Punkterna 1.16 - 1.18 Nybyggnad av komplementbyggnad. Tidsåtgången för handläggning
minskas i snitt med 1,5 timmar
Punkterna 1.22 - 1.24 Tillbyggnad utan tekniskt samråd. Tidsåtgången för handläggning
minskas i snitt med 1,5 timmar
Punkterna 2.1 - 2.4 Nybyggnad av flerbostadshus. Tidsåtgången för handläggning minskas
i snitt med 9 timmar
Punkten 15.1 Priset reduceras med 1 timme, eftersom vi inte längre redovisar
anslutningspunkt för VA i nybyggnadskartan.
Punkterna 15.1, 15.4, 15.7, 15.10, 15.13 Förtydligande av förklaming till taxan.
Punkterna 1 6 .1 -1 6 .1 0 Förtydligande av förklaming till taxan.
Punkterna 25.1 - 25.11 Begreppet milliprisbasbelopp (mPBB) tas bort och räknas om till
fasta priser. Förändringen görs för att taxan ska bli mer lättbegriplig, en marginell höjning
om max 2 % kan förekomma för att jäm na ut priserna till heltal.
Punkterna 25.1 -2 5 .2 Primärkartan kommer alltid ha höjd information. 25.1 ändras till
”Tillfälligt nyttjande av primärkarta, minsta beställning 3 ha” och 25.2 tas bort.
Punkt 25.1.1 N y punkt där enhetspris för enklare karta (primärkarteutdrag) införs, skickas
som PDF.
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Punkt 25.1.2 N y punkt där enhetspris för enklare karta i automatisk digital karttjänst infors
(Avsikten är att utveckla en sådan automatisk tjänst under 2018).
Punkt 25.3 Minimipris infors på grundkarta för detaljplan. Minst 5 ha debiteras, eftersom
tidsåtgången för en till ytan mindre grundkarta inte helt kan jämföras med hektarantalet.
Punkt 25.13 N y punkt där enhetspris för gränsutvisning av koordinatbestämda gränser
införs.
Timavgift sam t jäm förelse
Timavgiften i taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen
har beräknats utifrån en mall ifrån Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet för
2017 blir en timavgift på ca 1206 kr. Förslaget är därmed att timavgiften för 2018 sätts till
1200 kr för plan- och bygglovstaxan. I timavgiften ingår t ex lönekostnader,
lokalkostnader, resekostnader, övriga OH-kostnader såsom administration,
utvecklingskostnader, datakostnader, kostnader för kartunderlag, utredningar m.m.

Vid en jämförelse med några kommuner i närområdet kan konstateras:
För plan- och bygglovstaxan är det svårt att jämföra avgifter då taxeupplägget varierar
kraftigt mellan respektive kommun. De flesta av de nedanstående kommunerna har kvar
det gamla taxeupplägget med formelberäkning utifrån faktorer, milliprisbasbelopp
(mPBB), areafaktorer osv. Följande jämförelse kan dock göras:
A vgift bygglov 2017 nybyggnad enbostadshus ingen avvikelse ifrån detaljplanen
Österåker
130 -190 m2 = 22 700 kr
Upplands Väsby
under 200 m2 = 26 091 kr
Täby
under 180 m2 = 33 400 kr (över 180 m 2 = 39 400 kr)
Danderyd
under 200 m2 = 22 633 kr

Förslag Norrtälje 2018 storleksoberoende 19 320 kr.

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018 och plan för 2019-2020.

Lagkrav
Plan- och bygglagen
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen handlägga ärenden om bland annat lov,
anmälan, förhandsbesked och detaljplaner. Handläggningen kräver resurser från
kommunens sida.
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Kommunen får enligt 12 kap 8 § PBL ta ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41b §§ PBL, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
För att kommunen ska kunna ta ut avgifter måste kommunen ha en taxa beslutad i
kommunfullmäktige enligt 12 kap 10 § PBL. Taxan har en viktig funktion för att
kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Enligt 12 kap 10 §
PBL får en avgift enligt 12 kap 8 eller 9 §§ PBL inte överstiga kommunens genomsnittliga
kostnad för den typ av besked, beslut éller handläggning som avgiften avser.
Kommunen kan välja att inte ta ut en avgift, eller att ta ut en avgift som inte täcker
kostnaderna för handläggningen. Handläggningen måste då istället finansieras med
skattemedel.
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen
(1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektom som regeras i
kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet
som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för
en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun är en
förutsättning för mål och budget 2018-2020.
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Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget 20182020 .

Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan (där taxorna
ingår) skickas till
med kopia till strategistaben@norrtalje.se senast
den 16 juni. KS AU och kommunstyrelsen behandlar Mål och Budget den 23/10 och
kommunfullmäktige den 6/11.
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Underlag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2018-

2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Godkänna samt till kommunfullmäktige (KF) lämna bilagda underlag till
verksamhetsplan avseende bygg- och miljönämndens verksamhet 2018-2020, daterad
2017-05-17 .
2. Uppdra till bygg- och miljödirektören i Norrtälje att tillsammans med
verksamhetschefen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) senast
september månads utgång 2017 utreda förutsättningarna och formerna för en eventuell
samverkan mellan Täby och Norrtälje kommun inom kontrollområdet livsmedel

Sammanfattning
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2018-2020 senast i juni 2017. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt 2020, arbetat
fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor) som bygg- och
miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten
skall kunna genomföras enligt plan. Under respektive kommunfullmäktigemål finns förslag
på verksamhetsmål samt styrtal eller resultatmått.
Efter ett länsövergripande möte arrangerat av livsmedelsverket och länsstyrelsen kring
samverkan inom livsmedelskontrollen, har frågan aktualiserats om en möjlig utökad
samverkan mellan bygg- och miljökontoret i Norrtälje och Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor (SRMH). Täby kommun (SRMH) och Norrtälje har idag en väl
fungerande samverkan vad gäller tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Ett sådant
samarbete innebär en organisatorisk förändring som givetvis även kan medföra en del
nackdelar på olika nivåer, för såväl den övergripande organisationen som för den
individuella medarbetaren.
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Kontoret föreslår därför att nämnden uppdrar till bygg- och miljödirektören i Norrtälje att
tillsammans med verksamhetschefen för SRMH utreda förutsättningarna och formerna för
en eventuell samverkan mellan Täby och Norrtälje kommun inom kontrollområdet
livsmedel. I uppdraget ska ingå att utreda olika organisatoriska former för en eventuell
samverkan, klargöra konsekvenser samt återkomma till nämnden med förslag till beslut
och eventuell tidplan. Utredningen ska genomföras förutsättningslöst i god dialog med
berörda parter, och vara klar innan september månads utgång.

Underlag till beslut
Underlag till verksamhetsplan avseende bygg- och miljönämndens verksamhet 2018-2020,
daterad 2017-05-17
Tj änsteskrivelse 2017-05-17

Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag till
verksamhetsplan för 2018-2020 senast i juni 2017. En gemensam mall - Underlag till
kommunens verksamhetsplan - ska användas. Inrapportering av mål och mått görs i
ärendesystemet Rodret. De obligatoriska ekonomiska uppställningarna görs i excel.
Samberedning
Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan. Ärendet
gällande plan- och bygglovstaxa har samberetts med kommunstyrelsens planavdelning som
i mail den 7 april 2017 låtit meddela att taxan i nuläget inte behöver revideras i de delar
som berör planavdelningen.
Beskrivning av ärendet
Verksamheten vid bygg- och miljönämnden styrs till största del av myndighetsutövning
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen,
strålskyddslagen och lagen om lägenhetsregister m.m. I denna myndighetsutövning ingår
kontroller, tillståndsgivning, handläggning av anmälningsärenden, remisshantering,
förelägganden och åtgärder för att nå rättelse, rådgivning och information samt
uppföljning. Bygg- och miljönämnden ansvarar också för mät- och kartfrågor och
grundläggande kartproduktion. På bygg- och miljökontoret arbetar c:a 70 st personer med
bl. a. tillstånd, tillsyn, kartproduktion, adressättning och en del kommunövergripande
projekt.
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Kontoret har, utifrån planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan
2019 samt 2020, arbetat fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor)
som bygg- och miljönämnden nu har att ta ställning till. Taxorna är förutsättningar för att
verksamheten skall kunna genomföras enligt plan. Under respektive
kommunfullmäktigemål finns förslag på verksamhetsmål samt styrtal eller resultatmått.
Bostadsbyggandet förväntas vara fortsatt högt i Stockholmsregionen under planperioden.
Även i Norrtälje kommun finns ett stort behov av nya bostäder och avlopp, kontorets
bedömning är att omfattningen av ärenden enligt plan och bygglagen (PBL) samt
miljöbalken (MB) kommer att vara fortsatt högt t.o.m. 2020.
Rörligheten bland arbetstagarna är hög och kommer sannolikt att öka än mer i samband
med en het arbetsmarknad i Stockholmsregionen. För att kunna rekrytera och behålla
medarbetare måste bygg- och miljökontoret fortsätta att utveckla moderna arbetsmetoder
som kan attrahera. Omsättningen av medarbetare bedöms komma att bli högre än tidigare.
I samband med ökad arbetsbelastning i form av rutinuppgifter är det helt nödvändigt att
utveckla automatiserade processer och i vissa fall utveckla helt nya koncept för kontorets
handläggning.
För livsmedelskontrollen ställs i dag mycket höga krav på kompetens, planering och
systematik. Kontrollen ska utföras regelbundet, vara riskbaserad och med tillräckliga
resurser. Flera rapporter har påtalat att livsmedelskontroller i Sverige inte utförs i
tillräcklig utsträckning. Livsmedelsfrågoma har också under de senaste åren förändrats i
karaktär från tidigare lokalt fokus till nu ett ökat regionalt fokus (t ex ”köttskandaler”).
Efter ett länsövergripande möte arrangerat av livsmedelsverket och länsstyrelsen kring
samverkan inom livsmedelskontrollen, har frågan aktualiserats om en möjlig utökad
samverkan mellan bygg- och miljökontoret i Norrtälje och Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor (SRMH). Täby kommun (SRMH) och Norrtälje har idag en väl
fungerande samverkan vad gäller tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln.
En större samlad kontrollenhet bedöms normalt kunna ge många fördelar. Bland dessa
nämns t.ex.
- förbättrad tillsynskvalitet
- effektivare administration
- ökad flexibilitet
- mindre sårbarhet
- ökad kompetens
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Ett sådant samarbete innebär en organisatorisk förändring som givetvis även kan medföra
en del nackdelar på olika nivåer, för såväl den övergripande organisationen som för den
individuella medarbetaren. Kontoret föreslår därför att nämnden uppdrar till bygg- och
miljödirektören i Norrtälje att tillsammans med verksamhetschefen för SRMH utreda
förutsättningarna och formerna för en eventuell samverkan mellan Täby och Norrtälje
kommun inom kontrollområdet livsmedel. I uppdraget ska ingå att utreda olika
organisatoriska former för en eventuell samverkan, klargöra konsekvenser samt återkomma
till nämnden med förslag till beslut och eventuell tidplan.
Utredningen ska genomföras förutsättningslöst i god dialog med berörda parter, och vara
klar innan september månads utgång.
Intäkterna och kostnaderna är uppräknade enligt centrala anvisningar. Fortsatta satsningar
på digitalisering ger kostnad på kort sikt men effektivisering på längre sikt. Taxeöversynen
innebär förslag på reducering av tidsåtgång för vissa parametrar i plan- och bygglovstaxan
samt miljöbalkstaxan.
Då rambudgeten låses så tidigt inför 2018 riskerar avvikelserna att bli stora. De intäkter
som bygg- och miljönämnden budgeterar utgår ifrån uppskattad mängd och typ av ärenden.
Då nämnden inte kan styra över vilka ärenden som kommer in vet vi erfarenhetsmässigt att
det blir avvikelser. Utgångspunkten för driftbudgeten 2018 har varit att nuvarande
organisation bibehålls. Om förändringar i organisation sker kommer budgeten att anpassas
till detta.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt 2020.

Lagkrav
Är inte tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet följer planeringsförutsättningarna 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019 samt
2020. De ekonomiska konsekvenserna framgår av detta underlag.
Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av eventuella förändringar i separata ärenden med förslag till taxor medför
konsekvenser för mål och budget 2018-2020.
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Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan skickas till
|med kopia till strategistaben@norrtalje.se senast den 16 juni. KS AU
och kommunstyrelsen behandlar Mål och Budget den 23 oktober och kommunfullmäktige
den 6 november.
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Återbetalning av bygglovsavgifter snart slutfört.

2.

Remisshantering.

3.

Kommunbesök.

4.

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd, Oxhalsö 1:125.

5.

Utredning livsmedelstillsyn.

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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