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Dnr 2017-857

Bergshamra 1:73 - uttagande av byggsanktionsavgjft avseende
olaga uppförd tillbyggnad av fritidshus
Förslag trfl beslut
Arbetsutsl J‘
1 .........
1 in besluta
1. påföra
lägare 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. byggsank tion savgiften 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 bygg sanktions avgift 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 sanktionsarea
om 13 —15 = 0 kvm.
Enligt 9 kap 7 § plan- och byggförordningen är byggsankti onsavgiften 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,
År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket ger en byggsanktionsavgift om;44 800 x
0,5 - 22 400 kronor. Den totala sanktions avgiften 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).

Utdragsbe styrkande
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Dnr 2017-857

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 med tillägg 2017-08-09
Yttrande från sökande 2017-07-04
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-01 § 75

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 oakfsamhet.

Utdrags bestyrkande
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Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av
mindre allvarlig art.
Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som nar 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. cn markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.
Enligt 9 kap 3 a § plan- och byggförordningen ska, om en byggsanktionsavgift ska tas ut
på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en åtgärd innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett startbesked, avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av
detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påböljades
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.
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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,
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 handclsbyggnad 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 an de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Övriga upplysningar
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut
avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, enligt 11 kap 61 § plan- och bygglagen, Detta
gäller dock inte om bygg- och miljönämnden i beslutet har bestämt en senare
betalningsdag. Faktura skickas separat efter att beslut har fattats.

Åtgärden får inte påbörjas innan bygg- och miljönämnden har lämnat ett startbesked. Vid
en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Vid en eventuell överträdelse ska
bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp.
Om cn byggsanktionsavgift har beslutats för en Överträdelse och den avgiftsskyldige
därefter inte vidtar rättelse ska en ny avgift för överträdelsen tas ut med dubbla det belopp
som följer av detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 2 § plan- och byggförordningen.
Kommunicering efter au
Sökanden inkom den 4 juli 2017 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Sökande skriver att han ville göra rätt för sig och att han
fortsatte med projekt som påbörjats innan han förvärvade huset. Yttrandet förändrar inte
bygg- och miljökontorets ställningstagande.
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Björhövcfa 3:1 - föreläggande om rättelse avseende olaga uppförd
tillbyggnad av sjöbod och nybyggnad av altan
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förestår bygg- och miljönämnden besluta
ägga
byggnadsverket på fastigheten BjÖrhÖvda 3:1, att snarast, dock senast inom sex (6)
månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta rättelse genom att riva den
tillbyggnad och det trädäck som är redovisat på bilaga nummer 1,2 och 3 samt
2, Om föreläggandet inte följs ska|
ägare till byggnadsverket på fastigheten BjÖrhÖvda 3:1, betala ett vite
om 50 000 kronor vardera.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2015-09-28 samt 2016-09-12
konstaterades att cn tillbyggnad gjorts på cn befintlig byggnad som fanns på fastigheten
BjÖrhÖvda 3:1. Samt att den befintliga byggnaden hade renoverats och ett trädäck uppförts
i anslutning till byggnaden. Kontoret kimde även konstatera att en eldstad hade installerats
i byggnaden.

Ärendet har tidigare behandlats på bygg- och miljönämndens sammanträde som 2016-1208 § 105 beslutade om att utta en byggsanktionsavgift for den tillbyggnad som påböljats
utan startbesked samt att utta en byggsanktionsavgift för den installation av eldstad som
skett utan startbesked. Beslut fattades även om föreläggande att göra en anmälan för
installation av eldstad samt att avvakta planarbetet på fastigheten som eventuellt kan
godkänna den aktuella tillbyggnaden.
Beslut om startbesked för installation av eldstad utfärdades 2017-02-07.
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Dnr 2015-2674

I skrivelser som inkommit 20 J7-03-31 samt 2017-04-03 meddelar Norrtälje kommuns
plan- och exploateringsavdelning att ett planbesked inte är bindande ocb att beskedet inte
kan överklagas.
Vidare skriver plan- och exploateringsavdelningen att Björhövda samiällighetsförening
tagit kontakt med avdelningen efter att planbesked beviljats och informerat avdelningen
om att de motsätter sig planändring. Plan- och exploateringsavdelningen kommer därför
inte att påbölja en planprocess på den aktuella fastigheten.
ägare till byggnadsverket, har vid besök i kommunhuset
2015-09-22 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring tid utförd åtgärd samt har
informerats om eventuella påföljder. Vid mötet anförde ägarna till byggnadsverket att det
är en före detta tvättstuga och att del av byggnad enbart var en grund som saknade väggar.

i
Innan renoveringen påbörjades så tog ägarna kontakt med kommunen för att se om en
renovering krävde bygglov eller något annat tillstånd. Som svar då fick de att inget lov
krävdes för en renovering.

i
ir

Doek är den del som är uppförd på det som tidigare enbart var en grund inte att betrakta
enligt rättsfall och lagens mening som en renovering utan som en tillbyggnad vilket
handläggaren vid mötet 2015-09-22 informerade ägama om.

i

Utförd tillbyggnad bedöms vara en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap 2 § plan- och
bygglagen.
Någon bygglovsansökan har inte inkommit till bygg- och miljönämnden, utförd åtgärd
(tillbyggnad av byggnad) bedöms emellertid inte uppfylla bestämmelserna i 9 kap 30 och
31 b § plan- och bygglagen varför lov inte kan beviljas i efterhand.
Den aktuella tillbyggnaden placeras på mark som enligt gällande detaljplan är allmän plats,
naturområde. Den aktuella byggnadens placering strider därmed mot bestämmelserna i
planen.
På denna del har inte heller strandskyddet upphävts i detaljplanen vilket innebär att
området omfattas av strandskydd. I och med att den aktuella tillbyggnaden är av en större
karaktär och därmed avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars kunde
ha fått färdats fritt, gör bygg- och miljökontoret bedömningen att det krävs en dispens för
aktuell åtgärd. Det kvarstår därför för bygg- och miljökontoret att göra bedömningen om
någon strand skydds dispens i efterhand kan beviljas för tillbyggnaden.

Utdr agsb es tydtand c
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Utförd altan bedöms inte vara en bygglovspliktig åtgärd. Dock omfattas den delen av
fastigheten av strandskydd då strandskyddet enbart är upphävt på den del som har getts
byggrätt i detaljplanen.
I milj öbalkspropositionen framhålls att strand skyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan
bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av
hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där den aktuella tillbyggnaden och altanen är uppförda berör mark
som är allemansrättsligt tillgängliga. Altanen och tillbyggnaden kommer genom sin
användning och hemfridszon att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas
på mark som nn är allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla
sig och passera fritt.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda
exploaterings intres set.
Förutsättningar för att medge strandskyddsdispens för tillbyggnad och altan saknas då sökt
åtgärd bedöms innebära en alltför stor påverkan inom strandskyddat område.
Rivning av den utan lov uppförda tillbyggnaden samt den utan dispens uppförda altanen
bedöms utgöra rättelse av det olovligt utförda då lov och dispens inte kan meddelas i
efterhand.
agare av
byggnadsverket på fastigheten Björhövda 3:1, föreläggs med stöd av 1i kap 20 § plan- och
bygglagen att senast inom 6 månader från att detta beslut vinner laga kraft vidta rättelse,
vilket bedöms vara skälig tid för att utföra rivning av den utan lov uppförda tillbyggnaden
som finns redovisad på bilaga med nummer 1,2 och 3.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
om att
agare
till b y g g n a d sv erk etp o asn g n eterffljo m o v cR ^^ k a betala ett vite om 25 000 kronor
vardera om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då ägarna
trots föregående brevkommunicering ännu inte har vidtagit rättelse.
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ägare ay altanen
(trädäcket), föreläggs med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att senast inom 6 månader från
att detta beslut vinner laga kraft riva och bortforsla altanen redovisad på bilaga nummer 1,2
och 3 då utförd åtgärd inte bedöms vara förenlig med strandskyddets syften.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får föreläggandet förenas med vite.
om att
agare
till byggnadsverket och altanen på fastigheten Björhövda 3 4 , ska betala ett vite om 25 000
kronor vardera om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena med föreläggandet då
ägarna trots föregående b revkommun ic eri ug ännu inte liar vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
26 kap 9 och 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning 2016-09-12
Yttrande från ägare till byggnadsverket inkom 2016-08-03
Yttrande från grannfastigheter inkom 2016-07-20
Yttrande inkom 2016-06-14
Yttrande inkom 2016-06-17
Yttrande från styrelsen för Björhövdakolonins samfällighetsf. inkom 2015-09-22
Piankarta 2 1-49
Planbeskrivning sida 3 (21-49)
Bilaga till länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd 2002-07-12
Fotografi som redovisar byggnad innan åtgärder inkom 2015-09-28
Ortofotografi från 2015
Skrivelse från Norrtälje kommuns plan- och exploaterings avdelning 2017-03-31
Skrivelse från Norrtälje kommuns plan- och exploateringsavdelning 2017-04-03
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-04-03 med tillägg 2017-08-07
Svar på kommunicering 2017-06-20
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-04 § 55
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Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2015-09-11 fått kännedom
om att byggnation kan ha vidtagits utan lov inom fastigheten Björhovda 3:1.

Bygg- och miljökontoret har vid ett besök inom fastigheten Björhovda 3:1,2015-09-28 och
2016-09-12 konstaterat att en tillbyggnad samt en altan uppförts utan lov eller
s trand skyddsdisp ens .

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

Fastigheten omfattas av detaljplan 21-49 som på den aktuella platsen medger att 2 stycken
bostadskomplement om 10 kvadratmeter får uppföras, Inom del av aktuella område är
strandskyddet upphävt. I detaljplanearbetet omnämns den byggnad som tänns på platsen
som ”tvättstugan”. I planbeskrivningen står ”att tvättstugan är i mycket dåligt skick och
behöver eventuell ersättas av två sjöbodar å 10 kvadratmeter”.
Den befintliga byggnaden revs aldrig utan befintlig byggnad renoverades och byggdes till.
Ägare till byggnadsverket____________________________
har vid besök i kommunhuset samt i skrivelse daterad 2015-10-19 beretts möjlighet
att inkomma med en förklaring till utförd åtgärd.
Ägare till byggnadsverket
bygg- och miljökontoret.

har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med

Norrtälje kommuns planenhet har 2016-06-07 meddelat positivt planbesked.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen kravs det lov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
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3,annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.
Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättclscförcläggande).
Bygg- och miljönämnden far inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från Överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till Fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
milj ödomstol.
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag enligt 7 kap 13 § miljöbalken.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten.
Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten ffån att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
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Enligt 26 kap 1 § miljöbalken ska Bygg- och miljönämnden på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får Bygg- och miljönämnden meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken far beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs får bygg- och miljönämnden enligt 1i 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.
Bygg- och miljönämnden får sända beslut om förelägganden till inskrivningsmyndigheten
for anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 26 kap 15 § miljöbalken. Har
anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av egendomen.
Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har
den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits ska bygg- och miljönämnden så snart
den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande
av anteckningen enligt 11 kap 43-45 §§ plan- och bygglagen.
Har bygg- och miljönämnden meddelat ett föreläggande eller ett förbud med stöd av 26
kap 9-11 §§ miljöbalken och blir det inte åtlytt får Bygg- och miljönämnden besluta att
rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad enligt 26 kap 18 § miljöbalken.
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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
inkom den 20 juni 2017 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. I sitt yttrande är han kritisk mot beslutet att inte gå
vidare med planärendet efter det positiva planbeskedet Han är också kritisk mot hur
beslutet har tagits och plan- och exploateringsavdclningens rutiner. Som skrivits ovan
är ett planbesked inte bindande och beslutet kan inte överklagas. Yttrandet förändrar
inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

L
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Faktoriet 2 - marklov för trädfällning av alm
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja m arld ov tor trädfa] ]n ing av alm inom fasti gheten F aktor iet 2,
2. Bevilja startbesked for påbörjande av åtgärden,
3. F aststäila kontrollplanen,
4. Sökt åtgärd får tas i bruk innan slutbeskedet är utfärdat,
5. Uppgifter enligt upprättad kontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljönämnden infor utfärdande av slutbesked, samt
6. Tekniskt samråd och en kontroll ansvarig inte erfordras.

Upprättad kontrollplan
- Sökanden ska själv ansvara för att projektet utförs i enlighet med meddelat marklov och
med upprättat förslag till skogsbruksplan/grönområdesplan och ska skriftligen intyga om
att så är utfört vid projektets avslutande.
- Påböljandet samt avslutandet av projektet ska skriftligen meddelas till bygg- och
miljönämnden.

Motivering
Åtgärden bedöms som en liten avvikelse och strider inte mot detaljplanens syfte enligt 9
kap 31 b § plan- och bygglagen då trädet är så skadat att fällning krävs fÖT att undvika
personskada.

Bygg- och miljökontorets bedömning
N u sökt trädfällning bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och
bygglagen. Åtgärden bedöms heller inte vara en liten avvikelse som avses i 9 kap 3 1 b och
31 c §§ plan- och bygglagen.
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Enligt det yttrande som inlämnats som stöd för att trädet behöver fallas bedöms att trädet
ska hållas under uppsikt och att man bör göra en förnyad bedömning inför
avverkningstil lfäl let. Denna bedömning har inte utförts så det finns inte underlag som
styrker behovet av fällning.

Lagrum
9 kap 30 § plan- och bygglagen.

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Observera att som påböljande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. 1 dessa fall ska en ny ansökan lämnas in till bygg- och
miljönämnden.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/s ak ägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbötjas.
Faktura skickas i separat försändelse.
Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje.
I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska cn fullmakt i original skickas med.

Underlag till beslut
Ansökan
Karta
Tjänstcskri velse 2017-06-22
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Ärendet
Marklov för trädfällning av en alm.
Bakgrund
Fastigheten faktoriet 2 omfattas av detaljplan med trädfällningsförbud.
Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för cn åtgärd inom ett område med
detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fasti ghetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplaner börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1
Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) med instämmande av Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg
(S) yrkar
- bifall på ansökan om trädfällning av alm.

Arbetsutskottets Övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Exp till
Sökande
Sakägare
Post och Inrikes Tidning
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Marum 6:133 - föreläggande om rättelse avseende olovligt
uppställda husvagnar, bilar, båtskrov, skrot, bildäck m.m.
Förslag till beslut
Arbetsutskott
’
...... *
iluta
I. Förelägga
ägare till fastigheten Marum 6:133, att
snarast, dock senast inom nio (9) månader från att detta beslut vinner laga kraft, vidta
rättelse genom att ta bort bilar, släpkärror, båtar, däck, metallföremål, lastpallar och
saker med mera markerade på följande bilagor a - k, se nedan.
a) Metall, järnskrot, galler, stålreglar, diskho, husvagn och lastpallar.
b) Ölburkar samlade i plastsäckar, diskho och stålreglar.
c) Lastpallar, bildäck, metallreglar, soptunnor, metalhskrot och träbåt.
d) Takpannor, tegel, virke, korrugerad plåt och glas fiber skärmar.
e) Virkesupplag, presenningar, rep, lysrör, elkablar, lastpallar och
virkess tumpar.
f) Allt under befintligt tak/uteplats, exempelvis lådor, resväskor, rullgardiner,
hockeyspel, papp och kartong, möbler, mattor, stegar, virke med mera,
g) Kontorsmöbler under presenning, hinkar, bensindunkar, plastskräp, slangar,
pumpar, hönsnät, korrugerad plast, byggmaterial, fuktmatta, kontorsstolar,
virke och utemöbler.
h) Hurtsar, lekmattor, glasskivor, mjölktrådvagnar med dess innehåll,
metallföremål, krukor, virke, kontorsstolar, plastdunkar, leksaksvagn,
plastlådor, plastbaljor och cmaljkärl.
i) Glas, burkar och porslin, speglar, grytor, krukor, korgar, metallföremål,
träskivor, bord, plastföremål, virke, stolar, ”Big Bag”-påse, stege,
kontorsstolar, bordsunderreden, kontorshylla och presenningar.
j) Plastbåt, husvagn, bil, lastpallar, mattor och kartonger.
k) Släpkärror, bilar, hinkar, metallföremål och virke.
samt,
2. Om föreläggandet inte följs ska
ägare till
fastigheten Marum 6:133, betala ett vite om 100 000 kronor.
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ägare av fastigheten Marum 6:133, har i
skrivelser daterade 2006-06-12 och 2017-04-12 beretts möjlighet att inkomma med en
förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att bygg- och miljönämnden får
meddela föreläggande om förbud med stöd av plan- och bygglagen.
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2005-07-26, 2012-09-07 och
2017-05-25 konstaterades att det på fastigheten Marum 6:133 finns mycket saker och
fordon inom en begränsad yta. Flera av fordonen och sakerna har funnits på platsen
redan 2005. Sakerna är utplacerade på fastigheten vars areal uppgår till 1885 kvm,
vilket innebär att sakerna är placerade på en begränsad yta. Fastigheten är belägen i ett
fritidshusområde vilket förstärker bygg- och miljökontorets bedömning att fastigheten
inte anses vara i vårdat skick.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att de antal bilar, hu svagnar, metall skrot,
virlce, plastföremål, bråte, och däck med mera uppgår till en sådan mängd föremål att
det ger ett ovårdat intryck och att detta medför en betydande olägenhet för
omkringliggande fastigheter och förbipasserande gång-, cykel-, och biltrafikanter.
Med det ovansagda som grund, att tomten är i så pass ovårdat skick att det medför en
olägenhet för omgivningen, de förbipasserade och miljön föreslår bygg- och
miljökontoret att bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga ägaren enligt 11 kap
20 § PBL att åtgärda de punkter som finns beskrivna under beslutsrubriken inom nio
månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vilket bedöms vara skälig tid för att
vidta rättelse.
Enligt llk a t^ ^ r ia r ^ c lD a r a g la g e i^ a H ö r e lä g g a n d e t förenas med vite. Ett beslut
om att
ägare till fastigheten Marum 6:133, ska
betala ett vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms skäligt att förena
med föreläggandet med då fastighetsägaren trots kommunicering inte vidtagit åtgärder
samt med hänsyn till kostnaden för att utföra åtgärden och risken för att åtgärden inte
utförs.

r
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Lagrum
11 kap 2O, 27 j 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Fotografier från besiktning A - K 2017-05-24
Fotografier från besiktning 2012-09-07
Anmälan inkom 2005-07-26 och brev till fastighetsägaren expedierat 2006-06-16
Karta och flygfotografi
Tjänsteskrivelse 2017-06-20

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2005-07-26 fått
kännedom om att fastigheten Mamm 6:133 anses vara i ovårdat skick.

Bygg- och miljökontoret har vid besök inom fastigheten Marum 6:133 den 24 maj
2017 konstaterat att fastigheten ar ovårdad. Besiktning har utförs 2005-07-26, 201209-07 och 2017-05-24. Sedan besiktning 2012 har nya föremål tillkommit.

Bakgrund
Fastigheten Marum 6:133 är ianspråktagen och bebyggd med en huvudbyggnad och en
komplcmentbyggnad.

Fastighetens areal är 1 885 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan och är belägen inom ett fritidshusområde.
|ägare av fastigheten Marum 6:133, har i
skrivelser daterade 2006-06-12 och 2017-04-12 beretts möjlighet att inkomma med en
förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om att bygg- och miljönämnden får
meddela föreläggande om förbud med stöd av plan- och bygglagen.

Tilfämpirg lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
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Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, Bygg- och miljönämnden förelägga den som
äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer
än tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 3 1, 32 eller 33 § förenas med
vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av markoch miljödomstol.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs far 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 rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om
sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med
Bygg- och miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen,
och ärendet avskrivs från nämndens vidare handläggning.
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Pallas 2 - Bygglov för tillbyggnad av teater och restaurang med
inglasad paviljong
Beslut
Bygg- ocli miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. Bevilja bygglov för tillbyggnad av musikteatcr och restaurang med inglasad paviljong
inom fastigheten Pallas 2,
2. Bevilja startbesked för påböljande av åtgärden,
3. Fastställa kontrollplanen,
4. Uppgifter enligt nedan upprättad lcontrollplan ska inkomma skriftligen till bygg- och
miljönämnden inför utfärdande av slutbesked,
5. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig inte erfordras, samt
6. Åtgärden inte är av sådan omfattning att färdigställandes k ydd behövs enligt lagen om
färdigstäl lande skydd r

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.

M otivering
Fastigheten Pallas 2 ingår i område som omfattas av detaljplan.
Nu sökt bygglov för tillbyggnad av musikteater och restaurang med inglasad paviljong
bedömer bygg- och miljönämnden är en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § pian- och
bygglagen som inte strider mot planens syfte. Åtgärden är inte en förvanskning enligt 8
kap 13 § plan- och bygglagen.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Nu sökt tillbyggnad med inglasad paviljong bedöms inte vara förenlig med
bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen. Föreslagna tillbyggnad placeras på
prickmark - mark som inte får bebyggas. Avvikelsen kan inte anses som liten och därmed
heller inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.

Bygg och miljökontoret bedömer att den antikvariska förundersökningen är otydlig och
därmed inte visar om förslaget kan accepteras eller inte utifrån kulturmiljövärdet.
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Lagrum
9 kap. 30 § plan- ocli bygglagen.

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om beviljat bygglov inte har påböljats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påböljade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.

Sökt åtgärd ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR) vad gäller barnsäkerhet och
brandskydd.
De delar som omfattas av startbeskedet får inte tas i bruk innan bygg- och miljönämnden
har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Ansökan om slutbesked görs
enklast via Norrtälje kommuns E-tjänst på adressen: www.norrtalje.se/bygg
Du kan även gå direkt till e-tjänsten via nedan länk:
www, norrtalj e. sc/e-tj anster/bygg- slutbcskcd
Vid en eventuell överträdelse ska bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. 1 dessa fall ska cn ny ansökan lämnas in till bygg- och
miljönämnden.
Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet och
under förutsättning att ingen Överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft innan några
åtgärder påbörjas.
Faktura skickas i separat försändelse.
Ou kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje.
I skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och
måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del
av beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
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Underlag till beslut
Karta
An sökningshand Iingår
Antikvarisk förundersökning
Bevarandeprogram
Detaljplan ebestämmelser
Tjäns teskrivelse 2017-04-18 med tillägg 2017-08-15
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-04 § 67
Svar på kommunicering 2017-06-05

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med inglasad paviljong.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fastigheten ligger inom område för samlingslokaler.
Pågående verksamhet för teater och restaurang fick bygglov för ändrad användning från
kyrka 2016-12-08 av nämnden. Förslaget är en utökning av rcstaurangdelen. På fastigheten
finns cn yta norr om befintlig byggnad som medger byggrätt.

Förslaget påverkar fasaden på en byggnad som är bl å-klassad i bevarandeprogrammet för
Norrtälje innerstad. Bl å - Byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska
värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde.
Byggnad som är av stor betydelse for Norrtälje stadskärna ur ett kulturhistoriskt
perspektiv. Därutöver kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan samt byggnadsminnen.
(utdrag ur bevarandeprogrammet)
I den antikvariska förundersökningen som är upprättad framgår det i den samlade
bedömningen i konsekvensbedömningen att
- Tillbyggnaden innebär inte förvanskning av byggnadens grundläggande kulturhistoriska
värden.
- Det är positivt att byggnaden fortsatt används för publika ändamål.
- Tillbyggnaden i sig är dock olämplig ur kulturmiljösynpunkt.

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

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c,
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket
1.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Minerva 11, Pallas 1, Tullgården 1,
Tälje 4:33, Tälje 4:62, Tälje 4:80 och Jupiter 1 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Tullgården 1, Tälje 4:62, Tälje 4:80 och Jupiter 1 har enligt
yttranden erinringar mot sökt bebyggelse.

Kommunicering efter au
Sökanden inkom 2017-06-05 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) med instämmande av Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg
(S) yrkar
- bifall på ansökan om bygglov för tillbyggnad av musikteater och restaurang med inglasad
paviljong.

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.
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Rö-Söderby 3:1 - föreläggande om rättelse avseende ovårdad
tomt
Förslag till beslut
Arbetsutskotte^oreslåjJwsf^oct^riiHönÉminderD^esluta
1. Förelägga
till fastigheten Rö-Söderby
3:1, att snarast, dock senast inom sex (6) månader från att detta beslut vinner laga
kraft, vidta rättelse genom att ta bort de föremål som är redovisade på bilaga 1 samt
2, Om föreläggandet inte följs ska
ägare till
fastigheten Rö-Söderby 3:1, betala ett vite om 20 000 kronor.

Motivering
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning den 8 maj 2017 konstaterades att
det på fastigheten Rö-Söderby 3:1 finns ett större antal fordon, metallskrot och bråte
på en begränsad yta. Tomten är i så pass ovårdat skick så att det medför angelägenhet
för omgivningen och miljön.

ägare till fastigheten Rö-Söderby 3:1 har i
skrivelse daterad den 13 februari 2017 beretts möjlighet att inkomma med en förklaring
till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.
Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande
olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på
orten. Rättsfall visar att det krävs mer för att tomter ska anses vara ovårdade, om
tomterna ar större och lokaliserade utanför detaljplanelagt område.
Borttagning av föremål redovisade på bilaga 1 bedöms utgöra rättelse av det olovligt
utförda.
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|ägare till fastigheten Rö-Söderby 3:1 föreläggs
med stöd av 11 kap 20 § plan- och bygglagen att senast inom sex (6) månader från att
detta beslut vinner laga kraft vidta rättelse, vilket bedöms vara skälig tid för att utföra
städning.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite.
Ett beslut om att
ägare till fastigheten RöSöderby 3; b ska hetala ett vite om 20 000 kronor om föreläggandet inte följs bedöms
skäligt att förena med föreläggandet då ägarna trots föregående brevkommunicering
ännu inte har vidtagit rättelse.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
8 kap 15 § plan- och bygglagen.

Underlag trll beslut
Fotografier från besiktning 8 maj 2017 (redovisar vad som ska tas bort)
Karta
Tjänsteskrivelse 2017-08-10

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen den 23 januari 2017 fått
kännedom om att fastigheten Rö-Söderby 3:1 bedömdes vara ovårdad.
Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning den 8 maj 2017 konstaterades att
det på fastigheten Rö-Söderby 3:1 finns större antal föremål och bilar på en begränsad
yta.

Bakgrund
Fastigheten Rö-Söderby 3:1 är obebyggd av fasta byggnader. Det finns en rad vagnar,
baracker, husvagnar och containrar uppställda på fastigheten. Den nu anmälda
nedskräpningen avser ovårdad tomt.

Fastighetens areal är 17 226 kvm.
Fastigheten ingår i område som salenar detaljplan.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och
fortrafiken inte uppkommer.

Enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen får om det på en fastighet eller 1 fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen, bygg- och miljönämnden förelägga den som
äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid
(rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer
än tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med
vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av markoch miljödomstol.

Övriga upplysningar
Om föreläggandet inte följs far 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.
Ilar 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.
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Om rättelse sker, det vill säga om det olovligt utförda tas bort, innan frågan om
sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med
Bygg- och miljönämnden tas ingen avgift ut, enligt 11 kap 54 § i plan- och bygglagen,
och ärendet avskrivs från nämndens vidare handläggning.
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Blidö-Boda 1:13 - strandskyddsdispens för muddring och
deponering av muddermassor
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

1. Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 15 § miljöbalken, för
muddring i vatten och uppläggning av muddermassor på land, med stöd av 7 kap. 18b §
miljöbalken. Särskilt skäl enligt 7 kap. 18c § punkt I bedöms vara uppfyllt
2. Det område som får tas i anspråk av åtgärden, enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken, framgår av
bifogad situationsplan.

Motivering
Att hävda att en yta på 125 kvm utgör ett stort ingrepp på växt och djurliv i Bodaviken så
att det enskilda nyttjandeintresset far stå tillbaka för det allmänna är enligt arbetsutskottets
eniga ställningstagande inte trovärdigt. Det kan inte heller anses trovärdigt att hävda att
muddring av 125 kvm runt en redan befintlig brygga strider mot strandskyddets syfte.
Området är redan ianspråktaget.
Fiskeriverkets Bal an c e-m o de 11 är just en modell och beskriver inte det aktuella
förhållanden på sökt plats så att det 125 kvm lilla området är absolut avgörande som
tillväxtområde för uppräknade fiskarter. Inte heller finns någon beskrivning av vilka djuroch växtarter som hotas av muddringen vilket tidigare domsto Isutslag i högre instanser
krävt för att kunna beaktas, den svepande formuleringen om hur växt och djurlivets
påverkas duger inte. Den klassificering som gjordes 1991 ay vikar där begreppet trösklade
havsvikar blev högsta mode för att begränsa äganderätten och nyttj anderätten är just en
klassificering. Något vetenskapligt belägg för att Sikamarösund är av avgörande betydelse
redovisas inte. Det är andra bevekelsegrunder än de miljömässiga som ligger bakom
skrivningarna, Vad förhållandet att fastigheten kan nås med bil har med saken att göra är
en fullständigt obegriplig skrivning.
Detta blir det första steget mot att samtliga bryggor i Sikmarö kanal och Bodasjön inom en
inte alltför avlägsen framtid blir obrukbara för sitt ändamål. Proportionalitetsprincipen
innebär att en inskränkning av i detta fall nyttjanderätten av brygga inte står i rimlig
proportion till den mycket begränsade påverkan som en muddring av 125 kvm får på djuroch växtliv.
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I Domen från 2000-07-08 mål nr M 6-00:10 får bevarande av Sikmarösundet stöd för
arbetsutskottets ställningstagande.
Därför kan strandskyddsdispens beviljas utan att strida mot strandskyddets syfte eller
Miljöbalkens skrivningar om djur- och växtliv.

Avgift
Bygg- och miljönämnden tar ut avgift for prövning av strandskyddsdispens enligt gällande
taxa för 2017 med 6 000 kr,

Bygg- och miljökontorets bedömning
Aktuellt område ligger i den skyddade viken Bodavilcen, som i sin tur är belägen i den
trösklade havsviken Sikmarsundet på södra Blidö. Sikmarsundet ingår i länsstyrelsens
inventering av trösklade havsvikar (rapport Trösklade havsvikar i Stockholms län 1991:9).
Trösklade havsvikar är grunda vattenområden som hyser en stor mångfald av arter och som
fungerar som viktiga uppväxtmiljöer for fisk.

Vattenområdet i Bodaviken är markerat i dåvarande Fiskeriverkets BALANCE-modell
som potentiella lek- och uppväxtområden för gädda, abborre och gös (rapport
Fiskrekrytermg i Stockholms skärgård - underlag för fiskevård och biotopskydd 2007:31).
Fysiska ingrepp som muddring kan påtagligt förändra förutsättningarna för
liskereproduktion och resultera i att ett område blir mindre lämpat som reproduktions- och
uppväxtområde. Vid muddring görs en kalawerkning av bottenfloran vilket påverkar
fiskar och andra organismer som nyttjar växtligheten som lek- och uppväxtområde.
Grunda bottnar som på den aktuella platsen, erbjuder generellt goda uppväxtmiljöer for
fisk. Under de senaste decennierna har bestånden av framför allt gädda och abborre
minskat längs ostkusten. Det är därför av stor vikt att bevara de kvarvarande lek- och
uppväxtmiljöerna så intakta som möjligt.
Föreslagen muddring kommer enligt bygg- och miljökontorets bedömning att påverka
såväl botten- som vattenförhållandena vilket kan komma att försämra livsvillkoren för
djur- och växtlivet på platsen. Bygg- och miljökontoret bedömer att den aktuella
muddringen inte är förenlig med strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet.
Då fastigheten Blidö-Boda 1:13 kan nås via land- och vägförbindelse bedöms den
enskildes behov av att muddra vid en brygga vara liten.
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Enligt bygg- och miljökontorets bedömning är inte vattenområdet runt bryggan så pass
uppgrundat och igenvuxet att bryggan inte går att nyttja. Därför gör bygg- och
miljökontoret bedömningen att behovet av den sökta åtgärden inte kan anses vara så stort
att det enskilda intresset skulle väga över de allmänna intressen som strandskyddet ska
skydda.
Vid en intresseavvägning mellan det enskilda och det allmänna intresset enligt 7 kap. 25§
miljöbalken bedöms det allmänna intresset som strandskyddet avser att bevara väga tyngre
än den enskildes intresse av att muddra.
Det faktum att det tidigare har beviljats tillstånd till muddringsarbeten i viken ändrar inte
bedömningen utifrån dagens kunskap om platsens naturförhållanden och
muddringsarbetens negativa påverkan på vattenmiljön. Strandskyddet ska även bedömas
utifrån ett långsiktigt perspektiv. En fortsatt generös dispensgivning för muddringar
kommer att skada livsmiljöerna i viken. Strandskyddsreglema har även skärpts sedan år
2000 då tillståndet till den tidigare muddringen gavs.
Bygg- och miljökontoret bedömer sammanfattningsvis att särskilt skäl enligt 7 kap. 18c §
miljöbalken inte kan anses föreligga för muddringen. En muddring på aktuell plats skulle
även strida mot strandskyddets biologiska syfte. Bygg- och miljökontoret bedömer vidare
att det enskilda intresset av att utföra åtgärderna inte kan anses väga tyngre än det allmänna
intresset av att bevara naturvärdena på platsen. Förutsättningar för dispens saknas därmed.

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

Underlag till beslut
Ansökningshandlingar inkomna 2017-01-31
Inspektion utförd av bygg- och miljökontoret 2017-03-15
Karta
Fotografier
Tjänsteskrivelse 2017-03-15 med tillägg 2017-08-08
Svar på kommunicering 2017-05-30
Arbetsutskottets protokoll 2017-04-06 § 53
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Bakgrund
Sökande önskar utföra muddringen i anslutning till befintlig brygga då sjöbottnen har
grundats upp så att det är svårt att komma in med båt vid lågvatten samt för att möjliggöra
bad.

Fördjupningen av botten efter muddring beräknas bli som mest 1 m. Bottenarean som
berörs av muddringen är 125 m2 och volymen muddermassor beräknas uppgå till 125 m3.
Massorna avses att läggas upp på samma fastighet på en yta om 300 m2. Platsen för
deponering är bevuxen med i huvudsak gräs. Sjöbotten utgörs av sedimentrik mjukbotten.
Sökande inkom även 2016 med en ansökan om strandskyddsdispens och anmälan om
deponering av muddermassor. Sökande meddelades att förutsättningarna för att få
strandskyddsdispens var små med hänvisning till att Sikmarsundet är ett viktigt
fiskreproduktionsområde enligt dåvarande Fiskeriverkets BALANCE-modell. Sökande
återkallade då sin ansökan.
I den nu aktuella ansökan har muddtingens omfattning minskats ner något. Berörd
bottenarea är den samma men massornas volym har minskats ner från 200 m3 till 125 m3.
Sökande hänvisar nu till en dom som Miljödomstolen meddelade 2000-07-06, mål nr M 600:10. Domen gav Föreningen för Sikmarsundets bevarande tillstånd till en omfattande
muddring i Sikmarsundet där totalt 17 stycken fastigheter ingick, inklusive Blidö-Boda
1:13. Muddringsarbeten skulle utföras vid de ingående fastigheternas bryggor. Deponering
av muddermassor skulle ske dels på egna fastigheter, dels på en gemensam tipplats i
området. Muddringsytan vid Blidö-Boda 1:13 skulle uppgå till 150 m2 och volymen
muddermassor till 75 m3. Enligt tillståndet var arbetstiden för sista slutförandedatum av
muddringsarbetena satt till sista januari 2003. Muddringama utfördes vid samtliga
fastigheter utom vid just Blidö-Boda 1:13 och de nuvarande fastighetsägarna vill nu pröva
möjligheten att fa strandskyddsdispens till muddring.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. För fastigheten gäller 100 meter
strandskydd. Fastigheten ingår i område som är riksintressant på grund av sina samlade
natur- och kulturvärden enligt miljöbalken 4 kap. Fastigheten ingår inte i några övriga
riksintressen. Vattenområdet ingår i tre Balanceområden - lekområde för abborre samt
uppväxtområde for gädda och gös.
Sikmarsundet ar en trösklad havsvik som ingår i länsstyrelsens inventering av trösklade
havsvikar i Stockholms län, rapport 1991:9
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Tillämplig lagstiftning
1-4 kap, 7 kap 13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Inom strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras
för byggnader, anläggningar eller anordningar enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Inom
strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djureller växtarter enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allcmansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger. Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får
man som särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet beakta endast om det
området som har dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.

Kommunicering efter au
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig Över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Fastighetsägaren inkom
2017-05-30 med ett yttrande. Fastighetsägaren anför framför allt att

- sökt muddring är identisk i typ och läge och även var en del av tillståndet från 2000
- några väsentliga förändringar i strandskyddslagen inte har gjorts som bor kunna ligga till
grund för en annan bedömning av växt- och djurliv idag jämfört med den tidigare
prövningen (2000)
- den redan utförda muddringen i viken inte har påverkat fisken negativt varför den nu
sökta inte borde göra det heller.
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Vad fastighetsägaren anför förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.
Muddring är även en anmälningspliktig vattenverksamhet där Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sitt beslut daterat 2017-06-21
förbjudit vatten verksamheten.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Lundgren (S) med instämmande av Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg
(S) yrkar
- bifall på ansökan om strandskyddsdispens lör muddring och deponering av
muddermassor

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Exp till
Sökande
Länsstyrelsen
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Sundsta 4:130 - anmäfan enligt förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om användande av
skjutbana
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta med stöd av miljöbalken (SFS
1998:808) 26 kap 9§ och 9 kap 6§ samt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 30
kap 2§,

1. klassificera verksamheten som skjutbana utomhus med verksamhetsko den 92.20 för mer
än 5000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden även besluta med stöd av Norrtälje
kommuns taxa for miljöbalksärenden, fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-07, 220§,
2. en fäst årlig ti Ilsyns avgift, motsvarande 2 timmars handl äggni ngstid, enligt
klassningskoden 92.20-3 skatas ut.
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden vidare besluta att med stöd av
Miljöbalken 26 kap 9§ och med hänvisning till 2 kap 3§,
3. förelägga Sundsta Säteri att vidta följande försiktighetsmått:
a. Om inte annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas i
enlighet med vad bolaget angivit i anmälan eller i övrigt angivit i ärendet.
b. Skytte får bedrivas på skjutbanan helgfria onsdagar, torsdagar och fredagar mellan
klockan 09:00 och 16:00, samt lördagar mellan klockan 10:00 och 16:00. Vid allt
skytte på skjutbanan får skytte endast ske under max fyra sammanhängande timmar.
c. Skytte får inte bedrivas på skjutbanan under söndagar, måndagar, tisdagar och
helgdagar. Helgdagar där undantag tillämpas, då skytte således tillåts, är första maj
■samt Kristi himmelsfärds torsdag.
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d. Vid tillfällen då större evenemang ska ske kan nämnden - efter särskild framställan bevilja skytte,
e. Dokumentation av allt skytte (inklusive hagel skytte) på banan ska upprättas. Den ska
innehålla uppgifter om datum och klockslag for skyttet samt dess omfattning, kaliber
och antal skott och sparas for att kunna uppvisas på begäran Irån
tillsynsmyndigheten.
f. Upphöra med skytte där Magnurn 44 ingår.
g. Vid utbildning ska i första hand ljuddämpande skjutvapen användas.
h. Buller från verksamheten begränsas så att riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) inte överskrids, vilket innebär:
Helgfri måndag-fredag, kl. 07-22
Lördag, söndag och helgdag, kl. 09-19
Lördag, söndag och helgdag, kl. 19-22

65-70 dBAI
65-70 dBAI
60-65 dBAI

Enligt 26 kap 26 § miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det överklagas.

Övrigt
För att kunna nyttja detta beslut krävs att verksamhetsutövaren har ordnat erforderliga
tillstånd från polismyndigheten.

Avgift enligt gällande taxa
Fast årlig avgift motsvarande 2 timmars tillsynstid har debiterats från och med 2015.
Avgift for handläggning av anmälan, 4 700 kronor motsvarande 4 timmars
handläggningstid, har redan erlagts efter att beslut fattades 2014-10-14.

Motivering
Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är, enligt 2 kap
3 § miljöbalken, skyldig att vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka att
verksamheten eller åtgärden medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.
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Dessa krav på hänsyn galler enligt 2 kap 7 § miljöbalken i den utsträckning det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap 3 §
miljöbalken störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen har betonat att orsaken till att aktuellt
ärende återförvisas till bygg- och miljönämnden för ny handläggning är att det krävs
strängare försiktighetsmått avseende de tider då skjutbanan får användas. Det alternativ
som verksamhetsutövaren Sundsta Säteri förespråkar med generösa och flexibla tider är
således inget alternativ eftersom det redan prövats tidigare och inte anses uppfylla
miljöbalkens krav på försiktighetsmått.
De bullerberäkningar som utförts visar att gällande riktvärde klaras, men att det ligger just
under gränsen for det lägre riktvärdet för de föreslagna tiderna då skytte tillåts enligt
förslagen till försiktighetsmått. Länsstyrelsen betonar dock i sitt beslut att även om
rekommenderade ljudnivåer hålls så bedöms ljudet från verksamheten vid skjutbanan
utgöra en sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap 3 § miljöbalken. Detta
då skjutövningarna sker oregelbundet vad gäller tid på dagen, antal timmar och
veckodagar.
I andra liknande rättsfall vad avser skytte och skjutbanor påpekas också att det är ljudets
karaktär i sig och de störningar som genereras snarare än själva ljudnivåerna som uppfattas
som störande. Det är även vedertaget i ärenden av denna typ att fatta beslut om skjutfria
dagar för att tillmötesgå de närboendes behov av vila och ostördhet.
I dom från mark- och miljödomstolen i Vänersborg (M 44-14, 2014-05-12) anger
domstolen följande: ”Skytte utgör en sådan verksamhet som typiskt sett, även om
ljudnivåerna inte överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd, kan upplevas som störande.
Verksamheterna bör därför bedrivas så att bullerstörningarna i möjligaste mån förläggs till
mindre storningskänsliga tider. För de närboendes del ar det vidare av vikt att vissa dagar
och kvällar är helt skjutfria (jfr MÖD 2002:62).”
Med anledning av ovanstående resonemang gör bygg- och miljönämnden bedömningen att
tillåta skytte under helgfria onsdagar, torsdagar och fredagar mellan klockan 09:00 och
16:00, samt lördagar mellan 10:00 och 16:00. Vid nyttjande av skjutbanan får skytte endast
ske under högst fyra sammanhängande timmar. De försiktighetsmått som åläggs
verksamheten när det gäller begränsningar i dagar och tider utgår från de uppgifter
verksamheten redovisat för länsstyrelsen som framgår av beslut 2015-11-23.1 denna
redovisning framkommer det bland annat att Sundsta Säteri inte bedrivit något skytte under
måndagar mellan 1 juli 2015 och 13 november 2015.
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Vidare föreläggs även Sundsta Säteri att upphöra med skytte med Magnum 44, vilket är i
enlighet med verksamhetens egna förslag på åtgärder för att minska bullerstörningar.
I dialog med den klagande har vikten av ostörda heldagar belysts. Bygg- och
miljönämnden bedömer att det med hänsyn till omkringliggande bebyggelse är skäligt att
verksamheten inte bedriver skytte under vissa heldagar. Detta för att säkerställa att risk för
olägenhet för människors hälsa inte uppkommer då. Om ovanstående försiktighetsmått
efterföljs bedömer bygg- och miljönämnden att verksamheten tar hänsyn till, och vidtar
åtgärder för, att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet,

Underlag till beslut
Anmälan om miljöfarlig verksamhet från Sundsta Säteri 2014-08-01
Bygg- och miljönämndens delegationsbeslut att godta anmälan 2014-10-14
Länsstyrelsen Stockholm, beslut att återremittera ärendet 2015-11 -23
Mark- ochmiljödomstoJens beslut 2016-07-28
Skrivelse från Sundsta Säteri 2016-12-20
Bygg- och m iljönäm nden^om la^ill beslut, kommunicering 2017-02-28
Yttrande från
2017-04-13
Bullerutredning, Miljöinvest AB 2017-04-18
Yttrande från Sundsta Säteri 2017-05-17
Tjänsteskrivclse 2017-06-15 med tillägg 2017-08-15
Yttrande från ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 2 0 1 7 - 0 7 - 1 9 och 2017-07-27
Yttrande från Sundsta Säteri 2017-07-20
Arbetsutskottets protokoll 2017-06-26 §111

Bakgrund
Sundsta Säteri har med anledning av planer på att utvidga verksamheten med skjutbana
2014-08-01 inlämnat en anmälan till bygg- och miljönämnden enligt 22§ i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om användande av ny skjutbana på
fastigheten Sundsta 4:130. Skjutbanan omfattar två banor för hagel och en För kulskytte.

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje fattade 2014-10-14 beslut om att godta anmälan för
skjutbancverksamheten och förelägga bolaget om tillhörande krav pa försiktighetsmått.
Bvgg- och miljönämndens beslut överklagades till ]ansstyrelsen i Stockholms län av
lärboende till Sundsta Säteri.
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Länsstyrelsen fattade 2015-11-23 beslut om att återförvisa ärendet till bygg- och
miljönämnden för ny handläggning. Detta eftersom länsstyrelsen gjorde bedömningen att
buller från skjutbanan utgör cn sådan olägenhet för människors hälsa som avses i 9 kap 3 §
mtljöbalken på grund av att skjutövningar sker oregelbundet vad gäller tid på dagen, antal
timmar och veckodagar. Ärendet återförvisades därför till bygg- och miljönämnden för
vidare handläggning och fastställande av begränsade tider som bedöms vara rimliga med
hänsyn tagen till närboendes hälsa. Länsstyrelsens beslut överklagades av
verksamhetsutövaren Sundsta Säteri till mark- och miljödomstolen.
I dom från mark- och miljödomstolen 2016-07-28 avslogs överklagandet och
länsstyrelsens dom att återförvisa ärendet fastställdes. Mark- och miljödomstolen delar
således länsstyrelsens uppfattning om att skyttet måste begränsas i tid och understryker
också att länsstyrelsen har hatt fog för sitt beslut, Mark- och miljödomstolens beslut
överklagades inte.
Bygg- och miljönämnden begärde 2016-11-07 in underlag till beslut gällande
Sundsta Säteris behov av att använda skjutbanan. 1 en skrivelse 2016-12-20 beskriver
Sundsta Säteri nyttjandet av skjutbanan samt ger förslag på åtgärder för att minska buller
från verksamheten. Tyttrandet motsätter sig verksamheten begränsningar av tider och dagar
nar de far använda banan och anför att de är beroende av flexibilitet för att kunna bedriva
sin verksamhet Yttrandet innehåller inte några förslag på begränsningar när det gäller tider
då skytte ska bedrivas.
1 ärendet bar även klagande
gällande störning från
verksamheten. I sitt yttrande betonar den klagande att det inte är ljudnivån som påverkar
honom m esf utan att det är ljudets karaktär och att det med tidigare beslut inte går att
förutse när det kommer att skjutas eller inte.
Bygg- och miljönämnden kommunicerade 2017-02-28 förslag till beslut till
verksamhetsutövare samt klagande i ärendet.
Sundsta Säteri besvarade kommuni c eringen med yttrande daterat 2017-05-17 samt
bullerberäkning daterad 2017-04-18, BuHerberäkningen har genomförts av Miljöinvest AB
2017-04-18 på uppdrag av Sundsta Drift & Event AB.
Beräkningen har gjorts av den maximala ljudnivån från skjutbanorna till den aktuella
fastigheten och redovisas som bullerutbredningskartor. Beräkning har också gjorts vid det
aktuella bostadshusets fasader. Avståndet mellan skjutbanan och den klagandes fastighet är
ca 1 100 meter. Terrängen är relativt öppen mellan de båda platserna.
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Beräkningen visar att det vid skytte på hagelbanoma uppkommer maximala ljudnivåer på
60 dBA och vid kulbanan på ca 65 dBA. Det innebär att gällande riktvärde klaras, eftersom
riktvärdet vid de tidpunkter på dygnet som beslutet föreslås omfatta ligger på 65-70 dBA,
Verksamhetsutövåren anser att nämndens förslag till beslut är för restriktivt och att om
deras verksamhet begränsas med inskränkningar i tider riskerar delar eller hela företaget att
slås u t
Även den
inkom
yttrande i ärendet, ^ ^ ^ ^ ^ H a n s e r a t t nämndens förslag till beslut är for tillåtande. Vidare
anser han att beslutet innebar att hans hälsa kommer att påverkas negativt av störningar
från den närliggande verksamheten.
skickat in läkarintyg och intyg från Försäkringskassan som stöd för sin
uppfattning om att skjutbaneverksamlieten bör begränsas mer än i det förslag till beslut
som bygg- och miljönämnden kommunicerade 2017-02-28.
Då de två parterna i ärendet har så vitt skilda ståndpunkter gör bygg- och miljökontoret
bedömningen att beslut i ärendet bör fattas av bygg- och miljönämnden.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 3 och 7§§, 9 kap 3 och 6§§, 26 kap 9 och 26§§
Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 30 kap 2§
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 22§
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) om buller från skjutbanor
Kommunicering efter au
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslog 2017-06-26 att följa bygg- och
miljökontorets förslag till beslut, men med de ändringar att skytte får ske till klockan 16.00
på lördagar istället för till kl 12.00 som föreslagits av kontoret samt att då större
evenemang ska ske kan nämnden - efter särskild framställan - bevilja skytte vid andra
tillfällen.

Suodsta Säteri har inkommit med yttrande i ärendet, registrerade hos bygg- och
miljönämnden 2017-07-20, Av yttrandet framgår att Sundsta Säteri önskar bedriva skytte
även på tisdagar samt att skjuttiderna för vardagar beslutas till kl 9-17 istället för till kl 16
som bygg- och miljönämnden har föreslagit, Sundsta Säteri påtalar också att de utgår från
att tiderna i beslutet gäller utbildning och eventskytte, men att säkerhetsrelaterad
inskjutning, kontrollskott och liknande som är relaterat till jakt inte innefattas av tiderna
som regleras i bygg- och miljönämndens beslut.
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I arbetsutskottets beslutspunkt 3 d) anges ”Vid tillfallen då större evenemang ska ske kan
nämnden - efter särskild framställ an —bevilja skytte,” Sun dst a Säteri, genom
föreslår istället att det finns en pott av tillfällen dar avrop kan ske, exempelvis att
Sundsta Säteri 10 ggr/år få göra avsteg från skyttetidema senast 14 dagar före planerat
tillfälle.
I yttrandet poängterar också verk sam hetsutövaren att de avser att under året göra
”avsevärda förändringar i miljön runt skjutbanan för att minska störningar/buller”. Efter att
dessa är genomförda avser de enligt uppgift också att göra en ny framställan om skjuttider
och tillstånd.
Klaganden
inkommit med yttrande i ärendet, registrerade hos
bygg- och miljönämnden 2017-07-19 samt med komplettering 2017-07-27.1 det första
yttrandet påtalar
att han anser att verksamheten ska upphöra helt p. g. a.
medicinska skäl och hänvisar till 2 kap 3§ och 9 kap 3 § miljöbalken.
Som stöd för detta har
ekat in läkarintyg och journaler avseende sin hälsa.
Enligt honom medför vetskapen om att skjutverksamhet kan pågå mellan kl 9-16 vardagar
och kl 10-16 lördagar det omöjligt att få den vila och ro som han behöver för att återhämta
sig.
Vidare anser ^ ^ ^ ^ ^ ^ a t t formuleringen fyra sammanhängande timmar måste ändras till
max fyra timmar, så att inte det kan tas en paus i skyttet efter t ex 3 timmar och 55 minuter
för att sedan bölja om igen. Om skytte ska tillåtas anser
det inte bör börja
förrän tidigast kl 12.00 och endast tillåtas under onsdag-fredag. Han ifrågasätter också den
beräkningsmodell för buller som har använts i den bulicrutredning som genomförts.
Polismyndigheten har 2017-07-14 beviljat tillstånd att använda utomhusskjutbanan på
fastigheten Sundsta4:130 under perioden 2017-07-13 - 2018-07-12.
Bygg- och miljönämnden bedömer att varken verksamhetsutövaren Sundsta Säteri eller
klaganden
har inkommit med några uppgifter som ändrar nämndens
ställningstagande i ärendet. Den beräkningsmodell för buller som klagande kritiserar är en
vedertagen metod att använda i dessa sammanhang och nämnden finner inte skäl att
ifrågasätta metoden.
Det bör också förtydligas att tiderna i beslutet galler all förm av skytte som bedrivs på
skjutbanan. Alltså inte enbart utbildning och eventskytte. Ur störningssynpunkt kan inte
syftet med skyttet vara avgörande för om det kan upplevas som störande eller inte.
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Arkivbeskrivning med tillhörande bilagor för bygg- och
miljönämnden samt bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att anta
1. Bygg- och miljönämndens och bygg- och miljökontorets arkivbeskrivning. 2017-06-21
2. Bygg- och miljönämndens dokumenthanteringsplan, 2017-06-21
3. Register, förteckningar och andra sökmedel till bygg- och miljökontorets allmänna
handlingar, 2017-06-21

Motivering
En revidering av bygg- och miljönämndens arkivredovisning med tillhörande bilagor har
inte utförts sedan arkivredovisningen upprättades (Bmn § 93, 2011-09-08) och skall enligt
gällande dokumenthanteringsplan (2012-12-06) utföras ärligen/vid behov. Det är av vikt
att revidering genomförs då bygg- och miljökontoret aktivt arbetar med att utveckla och
effektivisera hanteringen av allmänna handlingar och dokument.

Underlag till beslut
Tjansteskrivelse 2017-06-21
Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden och Bygg- och miljökontoret, daterad 201706-21, inklusive organisationsscheman, bilaga 1.1-1.6, Norrtälje kommun samt bygg- och
miljökontoret. Bilaga 1
Dokumenthanteringsplan (blivande hanteringsanvisning). Bilaga 2
Register, förteckning och andra sökmedel till bygg- och miljökontorets allmänna
handlingar. Bilaga 3

Bakgrund
Enligt Arkivlagen(1990:782), Offentlighets- och sckrctcsslagstiftningen(2009:400) samt
Norrtälje kommuns arkivreglemente skali varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning
dar myndighetens handlingar finns beskriva samt anvisningar om hur de skali hanteras.
Denna arkivbeskrivning är reviderad utifrån tidigare upprättad arkivredovisning beslutad
av B m u§ 93, 2011-09-08.
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Gallring av information av tillfällig eller ringa betydelse hos byggoch miljönämnden och bygg- och miljökontoret
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att anta följande beslutsbilagor
om gallring
1. Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa
betydelse, bilaga 1
2. Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handlingen överförts till
nytt format, bilaga 2 samt
3. Särskilt vid ersättningsskanning av handlingar, bilaga 3.

Beslutet bör gälla retroaktivt för allmänna handlingar som inkommit eller upprättats från
och med 1 januari 2009 och som därefter ersättningsskannats till respektive
verksamhetssystem. Detta beslut gäller från och med 10 september 2017.
Bygg- och miljönämnden ska ha identifierat vilken information och vilka handlingstyper
som är av tillfällig eller ringa betydelse, samt vilken information och handlingar som inte
får ersättningsgallras utifrån de villkor som anges för gallring. Tillämpningen skall vara
dokumenterad i bygg- och miljökontorets dokumcnthantcringsplan, 2017-06-21, Dnr.20172052 . Dar skall även gallringsfristen för varje handlingstyp framgå.
Om det råder osäkerhet kring vilka handlingstyper, infonnation, databärare som får
gallras/ersättnings gallras utifrån detta beslut ska stadsarkivets tillsynsmyndighet tillfrågas.

Motivering
Om det inte finns beslut om gallring ska all upprättad och inkommen allmän information
bevaras för framtiden. För att kunna gallra allmänna handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse samt-iuformation som överförts till ett nytt format eller databärare krävs
gallringsbeslut, till exempel pappershandlingar som ersätts av en skannad fil. Att upprätta
ett gallringsbeslut för varje handlingsslag är inte effektivt. Snarare behöver ett generellt
beslut upprättas som tillåter gallring av pappershandlingar efter skanning, detta under
förutsättning att de uppfyller de krav som följer arkivförfattningarna,
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En kommun är skyldig att forvara sina handlingar ordnade. Då allmänheten har rätt till
insyn i bygg- och miljönämndens verksamhet behövs tydliga regier för att allmänheten ska
veta vilken information som destrueras (gallras/förstörs).
Att gallra handlingar av tillfällig eller ringa betydelse är en del i arbetet med rättssaker
informationshantering.
Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir helt
enkelt svårare att hitta handlingar av vikt om en stor mängd handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse förvaras hos myndigheten.
Syftet med att skanna inkomna och upprättade pappersband! ingar ar att hantera dem i de
digitala diarie- och ärendehanteringssystemen som kontoret använder, Ecos och ByggR.
Att förvara allmänna handlingar i ett begränsat antal digitala system är resurseffektivt då
det underlättar både vid ärendehandläggning och återsökning av handlingar.
För att undvika ineffektiv hantering och resurskrävande lagring genom att samma
likvärdiga arkivbeständiga information/handling lagras på två ställen fast på olika medium
och med olika databärare är gallring vid ersättningsskanning en nödvändighet.
Att ta bort filer som inte behövs är därför viktigt för att tekniken ska fungera bra. Särskilt
idag när det är lätt att ta stora, högupplösta, digitala foton och snabbt ladda upp på en
server. Både lagring och säkerhetskopiering är resurskrävande.
Bakgrund
För att resursmässigt effektivisera hanteringen av allmänna handlingar, både i
ärendehanteringssystemen och i de fysiska närarkiven, påbörjade bygg- och miljönämnden
under 2009 processen att övergå från analog till digital hantering av allmänna handlingar.
Information/allmän handling inkommen till eller upprättad som pappershandling på byggoch miljökontoret börjar att skannas in i arkivbeständigt format till diarie- och
ärendehanteringssystemen och ärendeakter digitaliseras.
Under samma tidsperiod påbörjades gallring av pappershandlingar i de fysiskt
utrymmeskrävande närarkiven. Arkivklara akter med handlingar sändes därefter till
inskanning och för framtida förvaring till bygg- och miljönämndens återsökningsbara
digitala arkiv, AGS Advanced.
Digitala handlingar inkomna genom bygg- och miljönämndens e-tjänst överförs från etjänstens databärare till kontorets diarie- och ärendehanteringssystem. De
pappershandlingar som inte far ersättningsgallras förvaras i mindre närarkiv på bygg- och
miljökontoret och på stadsarkivet.
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Tillämplig lagstiftning
Arkivlagen (1990:782), Offentlighets- och sekrctcsslagstiftningen(2009:400), samt
Norrtälje kommuns Arkivreglemente (K f § 213, 1992-10-26, K f § 182, 1995-10-02, K f §
148, 2000-05-29). Som stöd vid gallring tillämpas Bygg- och miljönämndens upprättade
dokumenthanteringsplan, 2017-06-21, Dnr.2017-2052.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-06-26
Beslutsbilaga 1: Beslut om gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är
av ringa eller tillfällig betydelse.
Beslutsbilaga 2. Beslut om gallring av information som överförts till ny databärare eller då
handling har ersatts av handling i annat format.
Beslutsbilaga 3: Särskilt kring ersättningsskanning av pappershandlingar
Bygg- och miljönämnden och bygg- och miljökontorets arkivredovisning Dnr: BoM 20172052,2017-06-21.
Bygg- och miljönämnden och bygg- och miljökontorets dokumenthanteringsplan Dnr:
BoM 2017-2052, 2017-06-21.
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Ilelmersson informerar om
1. Vardegrundsspelet
2. Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
3. Kontorets utredning om samverkan med Täby kommun inom livsmedelskontrollen
4. Pågående re visions granskning inom områdena intemkontroll samt allmäna offentliga
handlingar och sekretess
5. Kvalitctsmässan 14-16 november
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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