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Dnr 2014-804

DYVIK 3:3 - upprättande av handlingar på entreprenörens
bekostnad
Förslag till beslut
Arbe t sutskottetföreslårbw ^ocbm iljonäiT m denbesluta
1. På
for utförd trädfällning
inom fastigheten Dyvik 3:3, bekostnad upprätta handlingar med stöd av 11 kap 27 §
plan- och bygglagen för att kunna pröva frågan om lov i efterhand.

Motivering
t
t
o
m
representant för
Bv££- och miljökontoret för bedömningen a
Iblivit delgiven bygg- och miljönämndens lovföreläggande att,
inom 6 månader från delgivningen av beslutet, inkomma med en ansökan om marklov för
de ytterligare/ändrade trädfällningar som genomförts i området och som avviker från
tidigare beviljat marklov med diarienummer BoM 2013-968.

Isom representant
haft god tid på sig att
mkomma med en ansökan om marklov i efterhand, ett och ett halvt ån Detta enligt
mottagningsbevis för beslut om lovföreläggande som ankom till bygg- och miljönämnden
den 15 april 2016. En lovansökan inkom till bygg- och miljönämnden den 20 mars 2017.
Lovansökan var inte komplett trots tidigare kommuniccring med sökanden. Bygg- och
miljökontoret behöver nu upprätta handlingar på
bekostnad
för att kurma pröva frågan om lov.
Då
som representant för
självmant
inkommit med någon komplett Jovansökan inom angiven tid, 6 månader, i föreläggandet
kvarstår då för bygg- och miljönämnden att enligt 11 kap 27 § plan- och bygglagen
upprätta handlingar på
bekostnad så att frågan om lov i
efterhand kan utredas vidare.

Lagrum
11 kap 17 och 27 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
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Dur 2014-804

Underlag till beslut
Tjänste skrivelse 2017-11-23
Föreläggande att ansöka om lov för trädfällning beslutat 2016-02-25
Ansökan om marklov i efterhand inkom 2017-03-20
Karta

Ärendet
En anmälan avseende olaga trädfällning inkom till bygg- och miljönämnden den 14 april
2014. Efter platsbesök av Skogsstyrelsen och en inkommen skrivelse daterad den 20 maj
2014 konstaterar Skogsstyrelsen att det marklov med tillhörande skogsbruksplan som
beviljats inom fastigheten den 17 maj 2013, med diarienummer BoM 2013-968, inte följts.

Bygg- och miljökontoret fattade den 23 september 2014 beslut om förbud mot fortsatt
arbete.
Bygg- och miljönämnden fattade den 25 februari 2016 beslut om föreläggande att ansöka
om lov senast inom 6 månader från delgivningen av beslutet. Bygg- och miljönämnden
mottot: den 15 april 2016 ett mottagningsbevis varför
som representant tör
|haft god tid på sig att inkomma med en ansökan om marklov i
efterhand.
Iinkom 20 mars 2017 med en ansökan om marldov i efterhand
men har trots tidigare kommumeering inte lämnat in de handlingar som krävs för att byggoch miljökontoret ska kunna pröva frågan om lov vidare. Det kvarstår således for byggoch miliönämnden att enligt 11 kap 27 § plan- och bygglagen upprätta handlingar på
bekostnad.

Bakgrund
Den nu anmälda åtgärden avser att trädfällning olovligen utförs inom fastigheten Dyvik
3:3.

Fastighetens areal är cirka 97 ha.
De anmälda delarna av fastigheten Dyvik 3:3 ingår i område som omfattas av detaljplan.
Enligt gällande detaljplan omfattas området av trädfällnings förbud enligt 110 § fjärde
stycket byggnadslagen. Förbudet gäller som en skyldighet att ansöka om marldov och
innebär att det är förbjudet att fälla träd i större utsträckning än vad Skogsstyrelsen
tillstyrker.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 11 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller
byggnadsverkets ägare tillfälle att inorn en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att
lov kan ges för åtgärden (lovföreläggandc), om en åtgärd som kräver lov har vidtagits utan
lov.

Enligt 11 kap 27 § PBL får byggnadsnämnden, om ett föreläggande enligt 17 § PBL inte
följs, besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.

Övriga upplysningar
Kronofogdemyndigheten ska, enligt 11 kap 29 § plan- och bygglagen, lämna den hjälp till
bygg- och miljönämnden som behövs för att genomföra en åtgärd som avses i ett
föreläggande.
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Dnr 2016-1463

Gärsta 1:15 - Olaga uppfört fritidshus
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

fastigheten Gärsta 1:15, att snarast, do c k sc n a stm o m ö m a n a d e ^ m in rt^ e tta beslut
vinner laga kraft, vidta rättelse genom att riva olaga uppfort fritidshus, samt
2. om föreläggandet inte följs ska
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ä g a r e till fastigheten Gärsta 1:15, betala ett vite om 150 000 kronor
vardera.
Motivering
Vid en besiktning på fastigheten Gärsta 1:15 den 9 maj 2016 konstaterade bygg- och
miljökontoret att en rad åtgärder vidtagits på platsen. Bland annat fanns en ny byggnad
uppförd på fastigheten. Byggnaden är på den bifogade situationsplanen och fotografiet
benämnd A. Bygg- och miljökontoret gjorde bedömningen att byggnaden var att klassa
som ett fritidshus och att detta var bebott.

Efter kontroll mot kommunens register framgick att byggnaden saknade såväl lov som
strandskyddsdispens. Den 9 maj 2016 skickades ett brev ut till fastighetsägarna med en
begäran om yttrande i frågan. I skrivelsen gavs ägarna möjlighet att lämna in en förklaring
till utförd åtgärd. De fick även information om eventuella påföljder.
Utförd nybyggnad av fritidshus bedöms vara en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap 2 §
plam och bygglagen. Åtgärden bedöms även kräva dispens från strandskyddet enlig 7 kap
15 § miljöbalkcn.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att byggnaden är ett fritidshus. För att en
byggnad ska kunna betraktas som en gäststuga krävs att det finns en huvudbyggnad som
gäststugan kan vara ett komplement till,
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Då annan huvudbyggnad saknas, bedöms därför uppförd byggnad vara en huvudbyggnad.
På grund av byggnadens enldare utformning bedöms detta vara att betrakta som ett
fritidshus och inte som ett enbostadshus. Huset är bebott och kan därför inte betraktas som
övrig byggnad.
Fastighetsägarna svarade på skrivelsen, daterad 2016-05-09, och bad om ett förtydligande
om vilket hus som vi ansåg vara olovligt uppfört. Ett förtydligande skickades därefter ut
till fastighetsägarna. De svarade då att den byggnad som bygg- och miljökontoret bedömt
vara ett nybyggt fritidshus var en befintlig gäststuga som nyligen renoverats.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att det inte rör sig om en renovering utan om en
nybyggnation. Stöd för detta finns genom flygfotografier tagna över fastigheten och genom
okulär besiktning, Norrtälje kommun genomfor regelbundet flygfotografering Över
kommunen. Genom att studera flygfotografier tagna 2008 och 2013 syns det tydligt att det
inte finns någon byggnad på aktuell plats. Det finns däremot biider som styrker att
byggnaden uppfördes imder 2015. Vid okulärbesiktning på fastigheten 9 maj 2016
bedömdes hela huset vara nybyggt.
Det är möjligt att det har funnits en tidigare byggnad på aktuell plats. Det saknas dock
uppgifter om detta i bygg- och miljönämndens arkiv. Enligt gällande lagstiftning kräver det
dock nytt lov om man river en byggnad och ersätter den gamla med en ny byggnad även
om detta sker på samma plats. Tnom strandskyddat område krävs det även
strandskyddsdispens. Någon ansökan om nybyggnation och dispens har inte inkommit till
bygg- och miljönämnden.
Sökande säger i ett yttrande från 16 oktober 2016 att anledningen till att man inte ser något
hus på flygfotografierna är att det är dolt under grenarna på stora alar. Bygg- och
miljökontoret gör bedömningen att det endast är delar av byggnaden som möjligen kan
skymmas under trädkronorna. Delar av den plats där huset är placerat ar inte skymt av
några trädkronor vid fotograferingstillfallcna utan marken syns tydligt på fotografierna från
2008 och 2013. Någon byggnad kan därför inte ha stått på aktuell plats när dessa
fotografier togs.
Det kvarstår för bygg- och miljönämnden att göra bedömningen om lov och dispens för
den aktuella byggnadens kan beviljas i efterhand eller om ägarna till byggnadsverket måste
rätta det olovligt utförda genom rivning.
Avgörande för bedömningen är om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt
som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften. Utgångspunkten för
prövningen är de förhållanden som förelåg när fritidshuset uppfördes (jfr MÖD 2004:38).
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Det aktuella området, där fritidshuset är uppfört, beror mark som är allemansrättsligt
tillgänglig. Fritidshuset tar genom sin användning och hemfridszon i anspråk mark som
annars skulle ha varit tillgängligt for det rörliga friluftslivet. Därmed avhåller byggnaden
allmänheten från att vistas på mark som annars skulle vara allemansrättsligt tillgänglig och
där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
På fastigheten finns idag, förutom aktuell byggnad, en större och en mindre byggnad. Den
större byggnaden har utgjort en del av en nedlagd sågverksamhet. Båda byggnaderna är i
dåligt skick, vilket kunde konstateras vid en besiktning på platsen 16 november 2015.
Befintliga byggnader bedömdes inte ha en privatiscrandc effekt. Fastigheten Gärsta 1:15
bedömdes vara tillgänglig för allmänheten,
Olika typer av byggnader uppfattas olika för den som rör sig i strandområdet och det är av
betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Den avhållande effekten sträcker
sig ofta över ett större område än den yta som byggnaden upptar på marken.
Genom att bevilja lov och strandskyddsdispens för ett nytt fritidshus på platsen skulle det
ge en privatiscrandc effekt på bekostnad av ett område som idag bedöms vara tillgängligt
för allmänheten.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen
och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor
restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid.53). Inte bara betydelsen av strandskyddsområden
idag utan även hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden är av intresse.
Fritidshuset innebär en väsentlig utökning av det privata området och verkar avhållande på
allmänhetens tillträde till platsen. Särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens enligt 7
kap 18 c § miljöbalken föreligger därför inte.
På fastigheten har dessutom en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ett
enbostadshus sökts på en annan plats på fastigheten som ligger längre från strandlinjen än
den nu uppförda byggnaden. Bygg- och miljönämnden avslog denna ansökan 2 juni 2016,
Ärendet har därefter överklagats. Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har
avslagit överklagandet. Nämndens beslut står därmed fast. En ansökan om bygglov och
strandskyddsdispens för nu aktuell byggnad bedöms med hänvisning till detta inte gå att
bevilja.
Mot bakgrund av det anförda och vid en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen finner bygg- och miljökontoret att det inte föreligger särskilda skäl att bevilja
dispens från strandskyddet.
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Då skäl att bevilja dispens från strandskyddet saknas, finns inte heller möjlighet att bevilja
bygglov for aktuell byggnad.
Det kvarstår då att rikta ett föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken mot ägarna till
fastiR hetei^äm ta 1:151
senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft riva aktuell
byggnad, benämnd A.

Lagrum
11 kap 20, 27 och 37 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
9 kap 2 och 31 § ptan- och bygglagen (SFS 2010:900)
2 kap 2 och 6 § plarn och bygglagen (SFS 2010:900)
7 kap 13 och 15 § miljöbalken (SFS 1998:808)
26 kap 9 och 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)

Underlag till beslut
Tjänstcskrivelse 2017-12-20
Karta
Fotografier på byggnaden
Flygfotografier
Situationsplan

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har 9 maj 2016, vid handläggning av annat lovärende, utfört
besiktning på fastigheten Gärsta 1:15. Vid detta tillfälle påträffades en byggnad som
bedömdes vara nyuppförd. Efter att ha kontrollerat mot givna lov på fastigheten har man
kunnat konstatera att lov och strand skydd sdispens för den aktuella byggnaden saknas.

Bakgrund
Fastigheten ingår i ett område som saknar detaljplan och är bebyggd med ett större och ett
mindre uthus och har en areal på 2,65 ha. Enligt arkivhandlingar från 80-talet har dessa
byggnader används i cn före detta sågindustri.

Fastigheten är nu även bebyggd med ett fritidshus (det nu aktuella), en
komplementbyggnad (som sökande säger ska användas till fårskötsel), samt ett flertal
containrar.
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För aktuella containrar finns ett bygglov inlämnat, Beslut har ännu inte fattats i detta
ärende. Eftersom sökande har lämnat in en ansökan om att starta verksamhet med
fårskötsel på fastigheten, stalls inte itrav på att fårhuset ska rivas i dagsläge. Om
jordbruksverksamheten inte startar kan krav på att rätta fårhuset komma att ställas vid ett
senare tillfälle.
Hela fastigheten Gärsta 1:15 omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken. Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att
medge undantag från förbuden om särskilda skäl föreligger.
Fastigheten Gärsta 1:15 ligger inom område där misstanke om markförorening föreligger
enligt länsstyrelsens MIFO-invcntcring (Metodik för Inventering av Förorenade Områden),
Fastighetsägarna lämnade 27 augusti 2015 in en ansökan om bygglov och
strandskyddsdispens för nybyggnation av ett enbostadshus på en annan del av fastigheten
Gärsta 1:15. Ansökan avslogs 2 juni 2016 då särskilda skäl enligt 7 kap 15§ miljöbalken
bedömdes saknas. Ärendet överklagade då till länsstyrelsen som 21 oktober 2016 avslog
överklagandet. Ärendet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen som 2017-0404 avslog överklagan. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.
Ägare till fastigheten Gärsta
har i en skrivelse daterad
2016-05-09 getts möjlighet att lämna in en förklaring till utförd åtgärd. De informerades
samtidigt om att bygg- och miljönämnden ska påföra fastighetsägaren en byggnads avgift
om åtgärden inte har rättats innan ärendet tas upp till behandling vid bygg- och
miljönämndens sammanträde.
Kommuni cering har därefter skett i ärendet vid ett flertal till fållen. Fastighetsägarna har till
siu hjälp även använt ett o m b u d , D e t olaga ärende som startades efter
besiktningstilIfallet innehöll flera frågeställningar. Därför berör
^ ^ ^ ^ ly ttr a n d e n fler frågor än frågan om fritidshuset uppförts utan lov. De övriga
frågorna bedöms sakna betydelse i detta ärende och behandlas därför separat.
Flygfoton över området har tagits fram och den 1 september 2016 skickades dessa
tillsammans med ett följebrev till fastighetsägarna till Gärsta 1:15.
Ägare till fastigheten Gärsta 1:15,
har inkommit med flera
skrivelser, Dessa är daterade 2016-05-23, 2016-08-03 och 2016-10-16.

U tdragsbe styrk an de

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

6(8)

2018-01-11

Dnr 2016-1463

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen krävs det lov for:
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av cn byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds for 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 targ, 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 cn fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, bygg- och miljönämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.
Enligt 7 kap 13 § miljöbalkcn gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag*
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrattslig tillgång
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ett strandskyddat område får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte
1*nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3* grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
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Bygg- och miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge
undantag från forbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt 7 kap 18c § miljöbalken får man som särskilda skal 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 for 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.
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) framgår att de
omständigheter som räknas upp som särskilda skäl är uttömmande.
Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 2 kap 1-3 §§ 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 ocb 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.
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
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Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet far inte tillgripas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken för beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
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Görla 9:19 - bygglov för nybyggnad av förråd
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. bevilja bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Gorla 9:19.
2. åtgärden bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och
bygglagen.
3. tekniskt samråd erfordras,
4. en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd,
5. utstakning krävs för sökt åtgärd,
6. det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering
Sökt bygglov för nybyggnad av förråd avviker från gällande detaljplan avseende byggnad
på prickmark - mark som inte får bebyggas. Syftet med prickmarken bedöms inte fylla den
tänkta funktionen då den väg som är inritad i plankartan längs gränsen för fastigheten inte
utförts. Avvikelsen far anses vara förenlig med detaljplanens syfte och bedöms utgöra cn
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- och bygglagen.

Kontorets bedömning
Nu sökt nybyggnad av förråd med placering på prickmark - mark som inte får bebyggas
bedöms inte vara förenlig med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen. Inte
heller bedöms åtgärden kunna ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen.

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.
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Observera att som påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjntning av en platta.
Bygg- och miljökontoret kommer inom kort att kalla dig och din kontrollansvarige till ett
tekniskt samrådsmöte. Tnnan mötet ska du ha lämnat in ditt förslag till kontrollplan, som du
med hjälp av din kontrollansvarige liar tagit lrani. Om projektet bedöms kunna uppfylla
lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked.
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag:
Beställning av utstakning ska göras MINST 10 arbetsdagar före byggstart. Beställningen
gör du enklast via vår e-tjänst på norrtalje.se/utstaloiing. Där finns även information om
utstakning, lägeskontroll och avgiften för tjänsten. Har du frågor om utstakning och
lägeskontroll eller vill beställa utstakningen på telefon, ringer du 0176-712 54.
Åtgärden får inte påbörjas innan Bygg- och miljönämnden har lämnat ett start besked. Vid
en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en b yggsanktions av gift.
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
De delar som omfattas av startbeskedet far inte tas i bruk innan Bygg- och miljönämnden
har gett ett slntbesked, 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.norrtalie.se/e-tianstcr/bvuu-slutbesked
Vid en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Avgiften far uppgå till högst 50 prisbasbelopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
b yggl ov sprövning görs. I 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/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.
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Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje.
1 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
Tjänsteskrivelse 2017-12-18
Karta
Ansökningshandlingar
Yttrande

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förråd.

Bakgrund
Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende;
byggnad helt på prickmark - mark som inte får bebyggas.

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

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Görla 9:2, Görla 9:8, Görla 9:24, Görla
9:26, Görla 9:41 och Görla 9:49 är berörda av sökt byggprojekt.

Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten Görla 9:2 (Norrtälje kommun). Yttrandet
berör måttsättning samt dagvatten. Mått i situationsplan gäller hrån fastighetsgräns.
Yttrande utan erinran har inkommit från ägare till Görla 9:26, Inget yttrande har inkommit
från övriga berörda sakägare.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- bifall på ansökan.

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer I yrkandet.

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Håtö 2:19 - bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt rivning av
del av befintligt fritidshus
BesJut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. bevilja bygglov for tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del av befintligt
fritidshus.
2. åtgärden bedöms utgöra cn sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § 1 plan- oeh
bygglagen.
3. tekniskt samråd erfordras,
4. en kontroll ansvari g krävs för sökt åtgärd,
5. det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering
Nu sökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del avviker från gällande
detaljplan avseende delvis två våningar. Förslaget är pianenligt i byggnadshöjd, den del
som är i två plan bedöms utgöra en så begränsad del att det motsvarar cn liten avvikelse.
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
Kontorets bedömning
Nu sökt tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del av befintligt fritidshus bedöms inte
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § plan- och bygglagen då förslaget ger
beräkningsmässigt två våningar., detaljplan medger en våning. Åtgärden kan inte ses som
en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 30 § plan- och bygglagen.
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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 påbörjande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena måste vara
påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.
Bygg- och miljökontoret kommer inom kort att kalla dig och din kontrollansvarige till ett
tekniskt samrådsmöte, hman mötet ska du ha lämnat in ditt förslag till kontrollplan, som du
med hjälp av din kontroll ansvarige har tagit fram. Om projektet bedöms kunna uppfylla
lagens krav får du efter det tekniska samrådet ett Startbesked,
Som kontrollansvarig för sökt åtgärd godtas byggherrens förslag:
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. Ansökan om slutbesked görs
enklast via Norrtälje kommuns E-tjänstpå adressen: www.norrtalje.se/bygg
Du kan även gå direkt till e-tjänsten via nedan länk:
wwwmoiTtaIie.se/e-tianster/bvgg-slutbesked
Vid en eventuell överträdelse ska Bygg- och miljönämnden ta ut en byggsanktionsavgift,
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbeiopp.
Om ändringar ska göras från ett beviljat bygglov kräver dessa oftast att en ny
bygglovsprövning görs. I 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/sakägarc 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.
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Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje.
1 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
Tjänstcskrivelse 2017-12-21
Karta
Ansökningshandlingar
Yttrande från sökande

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt rivning av del av befintligt
fritidshus.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan 23-08 antagen 1955-09-17 med tilläggsbestämmelser
för utökad byggrätt 2015-03-16.

Förslaget strider mot detaljplanens bestämmelser i följande avseende; två våningar inom
område som medger en våning med inredd vind.
Gränsen för att vind övergår till att betraktas som våning enligt 1 kap 4 § plan- och
byggförordningen är vid 0,7 meter från Översida bjälklag till utsida tak. Förslaget är ca 1,3
meter.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges tor 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),
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2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genom tor ande t iden for detaljplaner böljar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt S kap. 1 §, 2 § första stycket,3,6,7-1 1 §§,12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är cn sådan ändring av cn byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller cs
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 Håtö 2:18, Håtö 2:22 och Hätö 2:348 är berörda av
sökt byggprojekt, Tngcn erinran har inkommit,

Dagens sammanträde
Yrkande
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar
- bifall på ansökan.

Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet

Sakägare
Post och Inrikes Tidningar
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Lågarö 32:1 - ansökan om utdömande av vite enligt 6 §
lagen om vite
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
l. med stöd av 6 § lagen om vite att ansöka om utdömande av vite till ett belopp om 50 000
kronor, f
ö
r
t
i
l
l
fastigheten Lågarö 32:1.
Motivering
Vid en av Bygg- och miljökontoret utförd besiktning 2017-02-09 konstaterades att delar av
taket på en lada på fastigheten Lågarö 32:1 hade rasat in och bedömdes utgöra en fara for
allmänheten.

lar i skrivelse daterad 2015-11-11 och 2017-01-23 beretts möjlighet att
inkomma med en förklaring till utförd åtgärd samt har informerats om eventuella påföljder.
I telefonsamtal med
meddelade
åtgärder skulle utföras runt
årsskiftet 2015-2016. V id besiktning 2017 kunde kontoret konstatera att några åtgärder inte
var utförda.
I bygg- och miljökontorets beslut 2017-06-13 förelädes |
^ ^ H e n l i g t 11 kap 19 § plan- och bygglagen att senast inom två (2) månader från det att
beslutet vunnit Laga kraft vidta rättelse genom att laga delar av taket på den byggnad som
är redovisad på bilaga 1 samt att om föreläggandet inte följs
Imed stöd av 11 kap 37 § plan- och bygglagen utge vite om 50 000 kr.
Bygg- och miljönämnden erhöll mottagningsbevis avseende föreläggandet om lagning av
tak vid vite undertecknat
Vid en
besiktning 2017-10-05 konstaterades att föreläggandet inte har åtföljts då någon lagning av
taket inte skett, vilket dokumenterades med fotografier.
Då utfärdat föreläggande om lagning av delar av taket inte har efterlevts inom den i
föreläggandet fastställda tidsfristen föreligger förutsättningar för att ansöka om utdömande
av vitet.
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Lagrum
1 I kap 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
2 och 6 §§ Lag (1985:206) om viten (1985:206)

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-10-19
Bygg- och miljökontorets vitesföreläggande
Kopia på delgivningskvitto
Daterade bilder

Ärendet
Bygg- och miljökontoret har via skriftlig anmälan inkommen 2015-05-27 fått kännedom
om att det på fastigheten LågarÖ 32:1 finns en byggnad där taket lossnar och enligt
anmälaren innebär en fara för förbipasserande.

Bakgrund
Fastigheten ar ianspråktagen och bebyggd med ett flertal byggnader.

Fastigheten ingår i ett område som saknar detaljplan.

Tillämplig lagstiftning
Om det på en fastighet eller ifråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot
denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får
byggnadsnämnden enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom viss tid.

Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande om rättelse enligt 11 kap 20 §
plan- och bygglagen förenas med vite.
Enligt 2 § lagen om vite ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna
fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär cn skyldighet för
adressaten att vidta en viss åtgärd, ska det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt
eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.
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Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att
följa föreläggandet.
När ett vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän
det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.
Ett vitesföreläggande ska delges adressaten.
Enligt 6 § lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av förvaltningsrätt på
ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett
efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna
fråga i första instans. Ansökan om utdömande av vite görs hos den förvaltningsrätt inom
vars domkrets myndigheten är belägen.
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Marum 6:133 - föreläggande om rättelse avseende olovligt
uppställda husvagnar, bilar, båtskrov, skrot, bildäck med mera
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

ägare till fastigheten Marum 6:133,
Förelägga
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, se punkter nedan.
a) Metall, järnskrot, galler, stålreglar, diskho, husvagn och lastpallar,
b) Ölburkar samlade i plastsäckar, diskho och stålreglar.
c) Lastpallar, bildäck, metallreglar, soptunnor, metall skrot och träbåt.
d) Takpannor, tegel, virke, korrugerad plåt och glasllberskärmar.
e) Virkesupplag, presenningar, rep, lysrör, elkablar, lastpallar och virkesstumpar.
f) Ta bort 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, leksaks v agn, plastlådor, plastbaljor och
emaljkärl.
i) Glas, burkar och porslin, speglar, grytor, krukor, korgar, metallföremål, träskivor,
bord, plastföremål, virke, stolar, ”Big Bag”-påse, stege, kontorsstolar,
bords underreden, 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.
1.
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ägare av fastigheten Marum 6:133, har i
d a te r a d ^ 0 0 f H ) É ^ ^ c n 0 ^ M ) ^ ^ ^ > e r e tts 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 byggl agen 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 201705-25 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, husvagnar, metallskrot, virke,
plastföremål, bråte, och däck med mera uppgår till en sådan mängd föremål att det ger ett
o vårdat intryck och att detta medför en betydande olägenhet för omkringliggandc
fastigheter och förbipasserande gång-, cykel-, och biltrafikanter.
Med det ovansagda som grund, att tomten är i så pass ovärdat skick att det medför en
olägenhet för omgivningen, de förbipasserade och miljön föreslår bygg- och miljökontoret
att bygg- och miljönämnden besiutar att förelägga agaren 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 11 kap 37 § plan- och bygglagen får föreläggandet förenas med vite. Ett beslut om
att
till fastigheten Marum 6:133, ska betala ett
vite om 100 000 kronor om föreläggandet inte följ s bedöms skäligt att förena med
föreläggandet med då fastighetsägaren trots Icommunicering inte vidtagit åtgärder samt
med hänsyn till kostnaden för att utföra åtgärden och risken för att åtgärden inte utförs.

Lagrum
11 kap 20, 27, 37 och 51 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900),
8 kap 15 § plan- och bygglagen.
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Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-06-20 med tillägg 2017-12-07
Svar på kommunicering 2017-10-03
A - K Fotografier från besiktning 2017-05-24
Fotografier från besiktning 2012-09-07
Anmälan inkommen 2005-07-26 och brev till fastighetsägaren expedierat 2006-06-16
Karta och flygfotografi

Ärendet
Bygg- och miljönämnden har via skriftlig anmälan inkommen 2005-07-26 fått kännedom
om att fastigheten Marum 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 är ovårdad. Besiktning har utförs 2005-07-26, 2012-09-07 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
komplementbyggnad.

Fastighetens areal är 1 885 kvm.
Fastigheten omfattas av detaljplan och ar 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.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att
risken for olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och for
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 (rättelseföre!äggande).
Bygg- och miljönämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än
tio år från överträdelsen.
Enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen får ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § förenas med vite.
Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och
miljödomstol.

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 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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Kommunicering efter au
Sökande har i skrivelse daterad 2017-10-03 yttrat sig över arbetsutskottets förslag till
beslut. Inkommen skrivelse förändrar inte bygg- och miljökontorets ställningstagande.

U tdragsb e styrkande

't

■'• "■}

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(2)

2018-01-11

Dnr 2017-3661

Marö 1 :47 - förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Förslag till beslut
Bygg och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked for nybyggnad av fritidshus.

Motivering
Nu sökt nybyggnad av fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap
30 § plan- och bygglagen.

Föreslagen åtgärd med boende inom område for jordbruksändamål kan inte anses som liten
avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen,

Lagrum
9 kap 30 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelsc 2017-12-05
Karta
Ansökningshandlingar
Detaljplan

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger att området är avsedd för
jordbruksändamål, å området får endast de byggnader nyttjas för bostadsändamål, som
redan är uppförda för detta ändamål.
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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
bygglovsprovning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningsiagen (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 styclcet,3,6,7-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av cn 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
Grannar har inte hörts i ärendet.
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Räfsja 1 :1 2- bygglov för nybyggnad av ett stall
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå bygglov för nybyggnad av ett stall inom fastigheten Räfsja 1:12.

Motivering
Bygg- och miljökontoret bedömer att det råder stor efterfrågan på mark på platsen. På
såväl aktuell fastighet, Räfsja 1:12 som på angränsande fastigheter, har ett stort antal
bygglov för bostadshus beviljats under senare år.

Sökt stall är placerat endast 6 meter från fastigheten Räfsja 4:1. På fastigheten Räfsja 4:1
liar ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse påbörjats. Detta
arbete har tillfälligtvis stoppats. Det finns dock anledning att tro att området inom en snar
framtid kommer att bebyggas, med hänvisning till fastighetens närhet till Norrtälje tätort.
Byggnation av ett stall bedöms k urma påverita Norrtälje stads fortsatta utveckling på
platsen.
Ett stall kan ge upphov till olägenhet som lukt och flugor, vilket gör att ett visst
skyddsavstånd behöver upprättas mellan stall och bostadsbebyggelse. Norrtälje kommun
har tagit fram riktlinjer för byggnation av stall i närheten av bostadshus. Där
rekommenderas att minsta avstånd mellan stall och bostadshus bör vara 80 meter. På
landsbygden kan man ibland få tåla en viss störning på grund av djurhållning.
Fastigheterna Räfsja 1:12 och 4:3 kan inte längre betraktas som en del av landsbygden,
utan bedöms vara på god väg att bli cn del av staden. Därför behöver en striktare syn på ny
stallbyggnadon tillämpas.
Med hänvisning till att staden expanderar och att det råder högt bebyggelsetryck i området
föreslår bygg- och miljökontoret att eventuell exploatering i form av nybyggnation av stall
inom fastigheten Räfsja 1:12 ska prövas genom detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 § planoch bygglagen. Då kan lättare frågor som berör hälsoskydd och kon flikter mellan olika
intressen, utredas.
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Nu sökt bygglov för stall inom fastigheten Räfsja 1:12 bedöms inte vara förenligt med
bestämmelserna i 9 kap 3 1 § plan- och bygglagen.

Lagrum
2 kap, 4 kap 2 §, 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap miljöbal ken

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är föl 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
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-26 § 130
Tjänsteskrivelse 2017-10-09 med tillägg 2017-12-21
Karta
Ansökan

Ärendet
Ansökan avser bygglov för ett stall inom fastigheten Räfsja 1:12.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten Räfsja 1:12 är bebyggd med ett flertal byggnader.
Ett flertal tomter har styckats av från Räfsja 1:12 och därefter bebyggts med enbostadshus.
Mitt på fastigheten Räfsja 1:12 finns en större fornlämnmg.

Fastigheten gränsar i söder och väster mot redan antagna detaljplaner för
bostadsbebyggelse,
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden an vandas 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 sy n p u n k t god hushållning. Områden som liar betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploaterings åtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
hax 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.

Kommunrcering efter au
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
förslag till beslut enligt 17 § förvaltningslagen. Sökanden har inte kommit in med något
yttrande. Bygg- och miljökontoret vidhåller sitt ställningstagande.

Utdrag sbestyr kände

NORRTAL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(3)

2018-01-11

Dnr 2017-217

Sjöändan 1:5 - förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå ansökan om förhandsbesked för tre enbo stadshus inom fastigheten Sjöändan 1:5.

Motivering
I nära anslutning till nu sökt förhandsbesked styckades 2008-2009 åtta tomter. Dessa har
sedan bebyggts med enb o stadshus. Inom området finns ett par större gemensamma
infiltrationsanläggningar och ett antal enskilda dricksvatten brunnar. Nu gäller ansökan
ytterligare tre enbostadshus. Då det rör sig om flera bostäder med enskild vatten- och
avloppslösning på en relativt begränsad yta har krav på provpumpning ställts i denna
ansökan.

Provpumpning har begärts for att undersöka att problem med dricksvatten inte riskerar att
uppstå vare sig för de befintliga bostadshusen eller för de nya fastigheterna, om ytterligare
bostäder skulle beviljas på platsen. Provpumpningcn har genomförts under perioden 28
augusti - 18 september 2017.
Redovisad provpumpning visar att det inte finns tillräckligt med vatten för att försörja tre
nya fastigheter. Vid normal vattenförbrukning ska dricksvattentäkten klara ett högre
vattenuttag morgon och kväll då vattenförbrukningen normalt är som störst. Redovisade
kloridhalter påvisar saltinträngning vid ett flertal tillfallen vilket indikerar att
dricks vattentäkten har ansträngts över sin kapacitet. Det går inte att utesluta att fortsatt
uttag kan komma att innebära påverkan på omkringliggande fastigheters dricksvatten!äkter.
Under provtagningsperioden har grundvattenm vån sjunkit rejält i den brunn som
provpumpats. Även detta tyder på ett överuttag av vatten.
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet oeh hälsoskydd finns särskilda
bestämmelser till skydd mot människors hälsa. Där står att man i en bostad ska ha tillgång
till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet. Det råder brist på
dricksvatten av tillräcklig mängd av god kvalitet i området
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Nu sökt förhandsbesked bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § planoch bygglagen.

Lagrum
9 kap 31 § plan- och bygglagen.
33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1-4 kap miljöbalken

Underlag till beslut
Tjänstcskri velse 2017-11-13
Karta

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten
Sjöandan 1:5.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör samlad bebyggelse.

Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är 2,19 ha.
Fastigheten omfattas inte av några begränsningar i Översiktsplanen för Norrtälje kommun.

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 I § 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 exploaterings åtgärder.

IJtdragsb estyrkande
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Enligt 3 kap 6 § miljobalken 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
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Slipen 2 - bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå bygglov for nybyggnad av enbostadshus.

Reservation
Ingmar Wallén (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till
beslut till förmån för eget bifalls yrkande.

Motivering
Fastigheten omfattas av detaljplan 01-300.
Enligt gällande detaljplan lär friliggande enfamiljshus i en våning med en totalböjd på
4,5 m och en byggnadsyta om 160 kvm uppföras. Suterrängvåning får anordnas utöver
angivet högsta antal våningar med en totalhöjd på 7,5 m. Takvinkel ska vara mellan 25-3 S
grader.

Sökt åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser då ansökan redovisar två våningar.
För att utrymmet inte ska betraktas som våning ska det helt eller till största delen vara
beläget under omgivande mark och golvets översida i våningen närmast ovanför inte ligga
mer 1,5 m över markens medelnivå invid byggnaden.
Den nedre våningen ligger mer än 2,0 över markens medelnivå.
Byggnaden är ca 15 kvm för stor och har en tak vinkel på 15 grader.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att avvikelserna inte kan ses som liten avvikelse
enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

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

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

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-26 § 131
Tjänsteskrivelse 2017-10-09 med tillägg 2017-12-05
Svar på kommuniccring
Ansökan
Yttranden
Del av planbeskrivning

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av enbostadshus med en våning
och totalhöjd på 4,5 m, byggnadsyta på 160 kvm och takvinkel mellan 25-38 grader.
Suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar.

Sökande har begärt att få ansökan prövad med avvikelser avseende byggnadsyta och
takvinkel. Sökande tolkar dock detaljplanen som om sutcirängvåningen är planenlig.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 31 b, c § plan- och bygglagen far trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a §
2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
avvikelsen är liten, eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c § ska en
samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits
enligt 9 kap 31 d § plan- och bygglagen.

I Jtdrag s bestyrk ande
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Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Slipen 1, 3 ,4 och Täljc 3:51 är berörda
av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheten Slipen 3 har enligt yttranden erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Gransäter 21 f Lärkträdet 5 och 6 har på eget initiativ inkommit med
erinringar mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheten Talje 3:51 har inget att erinra mot sökt bebyggelse,

Kommmunicering efter au
Sökanden inkom 2017-11-19 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
Begreppet suterrängvåning finns inte i varken PBL eller PBF.
Mark- oeh miljoöverdomstolen har i dom från 2014 mål 6673-13 bedömt att ett utrymme
som inte är källare är en våning.
Gällande detaljplan medger dock suterrängvåning. I planbeskrivningen beskrivs
suterränghus som ett hus byggt på sluttande mark med en hel våning och en halv undre
sluttningsvåning. Sökt byggnad avviker mot både text och illustration och uppfattas som
två våningar då den undre våningen till största delen är belägen ovan mark.
Ansökan prövas med samtliga avvikelser tillsammans och inte var för sig.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- bifall på ansökan enligt bifogad skrivelse.
Ordförande Margareta Lundgren (S) yrkar med instämmande av Gunnar Kjelldahl (C) och
Lennart Svenberg (S)
- avslag på ansökan.

Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt
av slags yrkandet.
Ingmar Wallcn (M) och Roland Brodin (M) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut.

Exp till

IJtdragsbe styrkande

Slipen 2
Yrkande: att bevilja sökt bygglov
Motivering: Detaljplanens bestämmelser överensstämmer inte med de faktiska förhållande på
fastigheten. Tomtmarken är platt. Det skulle innebära att om man fyller upp tomten uppfylls kravet
om att suterrängvåningfår anordnas. Det är därför orimligt att inte bevilja bygglov på grund av att
detaljplanens bestämmelser inte kan anses avse rubricerad fastighet.
Ingmar Wallén (M)

Roland Brodin (M)
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Svartföga 3:10 - förhandsbesked för nybyggnad av åtta fritidshus
Besiut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå förhandsbesked for nybyggnad av åtta fritidshus inom fastigheten Svartlöga 3; 10
(sex tomter inom skifte två och två tomter inom skifte sju).

Motivering
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebygg c lsemiljöns
utformning ska ske genom detaljplan for
- 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 finnas ett stort bebyggelsetryck i området och nu sökt förhandsbesked bedöms
även vara en ny sammanhållen bebyggelse. Dessutom bedöms byggnaderna generera en
stor påverkan på området.
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, byggnaders utformning och placering samt Ifiytor finnas. Området omfattas
även av riksintresse för naturvård, kulturmiljö samt för det rörliga friluftslivet. Vid
nybyggnation måste stor hänsyn tas till riksintressena på platsen för att inte riskera att
skada dessa. Hänsynen gäller såväl placering av nya tomter som själva utformningen av
byggnaderna.
Eventuell exploatering av fastigheten behöver därför prövas genom detaljplancläggning
enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen för att uppfylla kraven på den särskild hänsyn som är
nödvändig på platsen.

Utdrag sbestyrkande
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Sökt bebyggelse är placerat i ett område som idag är orört och obebyggt. Nybyggnation
kommer inte enbart innebära en stor påverkan på det område där själva tomtema kommer
placeras, utan dessutom kommer nya anslutningsvägar att behöva anläggas. Dessa vägar
kommer också att påverka landskapet påtagligt* Fastigheten Svartlöga 3:10 bedöms
tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett sammanhängande område som är
allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och
djurliv. Det allmänna bevarandeintresset tår anses överväga det enskilda
exp 1o ateringsintr esset *
Fastigheten är placerad inom ett kustområde där det enligt miljöbalken kapitel fyra råder
särskilda restriktioner. Inom detta område får ny fritidshusbebyggelse endast tillkomma
som komplement till befintlig bebyggelse.
Sökt förhandsbesked är placerat inom område med flera riksintressen* Lokaliseringen
bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig
placering av byggnader med hänvisning till bland annat stads- eller landskapsbilden/naturoch kulturvärdena på platsen. Nybyggnation inom område där tidigare byggnation saknas,
bedöms påverka miljön negativt.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.

Lagrum
4 kap 4 § miljöbalken
2 kap, 4 kap 2 § och 9 kap 31 § plan- och bygglagen

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas
Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen* Ni ställer skrivelsen
till länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 27 Norrtälje.
Tskrivelsen 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
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-26 § 132
Tjänsteskri velse 2017-10-09 med tillägg 2017-12-01
Svar på kommuniccring 2017-11 -29
Karta

Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av åtta fritidshus inom fastigheten
Svartlöga 3:10 (sex tomter är tänkta att placeras inom skifte två och två tomter är tänkta att
placeras inom sldfte sju).

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.

Fastigheten är obebyggd.
Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §) miljöbalken.
Byggnationen är belägen utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:10 belägen inom
riksintresseområde for samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ar fastigheten Svartlöga 3:10 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:10 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:10 belägen inom
riksintrcsscområdc för friluftslivet (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett markellcr vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
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2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang, oeh
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
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 exploaterings åt gärder.
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.

Kommunicering efter au
Sökanden inkom 29 november 2017 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

U tdragsb estyrkande
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Venus 1 - bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad (butikslokal)
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad,

Motivering
Fastigheten Venus 1 omfattas av detaljplan 01-205.
Gällande detaljplan medger att byggnad avsedd för handel får uppföras med en våning.
Någon byggnadshöjd är inte angiven.
Ansökan redovisar två våningar och strider därmed mot gällande detaljplan.
Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att avvikelsen inte kan ses som liten avvikelse
enligt 9 kap 31 b§ plan- och bygglagen.

Lagrum
9 kap 30 $ plan- och bygglagen.
9 kap 31 b § plan och bygglagen.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2017-12-18
Karta
Ans ökningshandl ingar
Remissvar,

Ärendet
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad,

Utd ragsbc styrkitndc
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Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger uppförande av en byggnad i en våning
avsedd för handel. Sökande har begärt att få ansökan prövad med avvikelse för
våningsantalet.
Fastigheten omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård.
Bygg- och miljökontoret har i detta skede inte begärt att sökande ska inkomma med en
antikvariskt utredning.

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

Om åtgärden ar 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 Jupiter 13, Venus 1,2, 18, Tälje 4:8,
4:62, 4:59, Phoebus 2 är berörda av sökt byggprojekt.

Ägare till fastigheterna Venus 2 och 18 har enligt yttranden erinringar mot sökt
bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Tälje 4:8, 4:59 och 4:62 (Norrtälje kommun) har inget att erinra
mot tillbyggnaden men med synpunkter på parkeringar och omhändertagande av
dagvatten.
Övriga fastighetsägare har inte inkommit med något yttrande.

Utdragsbe styrkande
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Norrveda 1:96 - förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- ocb miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 kr förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning för vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättvatten. Detta ska ske genom att avloppsanläggningen för
omhändertagande av avloppsvatten varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

2. Förbudet börjar gälla sex månader från och med det datum som detta beslut har vunnit
laga kraft. Förbudet ska gälla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts efter att
projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.

Avgift enligt gällande taxa
Enligt gällande taxa, antagen av kommunfullmäktige, debiteras nedlagd handläggningstid
med en avgift motsvarande cn timme å 1200 kronor. Fakturan sldckas i separat
försändelse.

Motivering
Enligt 1 kap 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i ballcen till att främja en hållbar
utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses ur ett långsiktigt
perspektiv. For inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 §
miljöbalken. Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som
gör att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning
är i regel försedd med ett slamavskiljande steg och därefter ska avloppsvattnet genomgå
efterföljande rening t.ex. i en infdtrationsbädd eller annan reningsanordning. Det
efterföljande reningsstegets uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren.

Utdragsb estyrkande
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Vid besiktningen som gjordes 2015-05-07 kunde bygg- och miljökontoret konstatera att
fastigheten saknar cn godkänd avloppsanläggning lör rening av avloppsvatten. Vid
besiktningen konstaterades det att avloppsvattnet från bostadshuset leds ut via en
vattenslang, vars utlopp misstänks vara anslutet till ett vägdike. Utloppet kunde dock inte
konstateras vid besiktningen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det i nuläget finns en risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet och att utsläppet av avloppsvatten utgör en risk for
olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom det kan medföra risk för
smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten samt utsläpp av näringsämnen
och syreförbrukande ämnen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt att förena detta beslut om förbud med
vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken eftersom villkoren i beslutet daterat 2016-03-01,
diarienummer 2015-001377, inte följts av fastighetsägaren.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2017-12-19
Karta
Beslut om förbud daterat 2016-03-01, diarienummer 2015-001377
Skrivelse om att förbud trätt i kraft, daterad 2017-10-1!

Bakgrund
I samband med ett klagomål gällande bland annat nedskräpning, eldning av sopor och
utsläpp av orenat avloppsvatten på fastigheten Norrveda 1:96, har bygg- och miljönämnden
informerats om att fastigheten saknar cn godkänd avloppsanläggning. Med anledning av
detta startades ett tillsynsärende för uppföljning av avloppsffågan på fastigheten Norrveda
1:96.

Bygg- och miljökontoret utförde 2015-05-07 en besiktning på rubricerad fastighet. Vid
besiktningen kunde bygg- och miljökontoret konstatera att fastigheten saknar en godkänd
avloppsanläggning for rening av avloppsvatten. Vid besiktningen konstateras det att
avloppsvattnet från bostadshuset leds ut via en vattenslang, vars utlopp misstänks vara
anslutet till ett vägdike. Utloppet kunde dock inte konstateras vid besiktningen.
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Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastighetens avloppsanläggning
utfärdades 2016-03-01, med diarienummer 2015-001377, Förbudet trädde i kraft 2017-1011.
Genom en tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11 informerades fastighetsägaren om att
förbudet trätt i kraft. Trots påminnelsen om att förbudet trätt i kraft har inte några åtgärder
meddelats bygg- och miljönämnden.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 1,3 och 7 §§ och 26 kap 1,
9 och 14 §§. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- enligt bygg- och miljökontorets förslag till beslut men med den ändringen att förbudet
böljar gälla sex månader från och med det datum som detta beslut har vunnit laga kraft.

Ordförande Margareta Lundgren (S), Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg (S)
instämmer i yrkandet.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt
ändringsyrkandet.
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Risby 2:23 - förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 Icr förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning för vattentoalett
samt bad-, disk- och tvättvatten. Detta ska ske genom att avloppsanläggningen för
omhändertagande av avloppsvatten varaktigt kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.
2. Förbudet bogar gälla sex månader från och med det datum som detta beslut har vunnit
laga kraft. Förbudet ska gälla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts efter att
projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.

Avgift enligt gällande laxa
Enligt gällande taxa, antagen av kommunfullmäktige, debiteras nedlagd handläggningstid
med en avgift motsvarande en timme å 1200 kronor. Fakturan sldckas i separat
försändelse.

Motivering
Enligt 1 kap 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar
utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses ur ett långsiktigt
perspektiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 §
miljöbalken. Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som
gör att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning
är i regel försedd med ett slamavskiljande steg och därefter ska avloppsvattnet genomgå
efterföljande rening t.ex. i en infiltrations bädd eller annan reningsanordning. Det
efterföljande reningsstegets uppgift är att rena det vatten som kommer ftån
slamavskiljaren.
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Vid besiktningen som gjordes 2015-03-30 kunde bygg- och miljökontoret konstatera att
slamavskiljaren inte uppfyller dagens krav eftersom våtvolymen är för liten. For
omhändertagande av blandat avloppsvatten från ett hushåll kravs i regel en slamavskiljare
med en våtvolym om minst 2 m \ Vid besiktningen stod det avloppsvatten över
slamavskiljarens skiljeväggar, vilket medför att slamavskilj ningen inte fungerar
tillfredställande. Att vattennivån är hög i slamavskiljaren tyder även på att infiltrationen är
igensatt och dänned inte fungerar som den ska. Tillstånd för avloppsanläggningen saknas i
bygg- och miljökontorets arkiv.
Bygg- och miljönämnden bedömer därför att det i nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet och att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen
utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet tor människors
hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga
funktion kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten
samt utsläpp av näringsämnen och syre förbrukande ämnen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt att förena detta beslut om förbud med
vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken eftersom villkoren i beslutet daterat 2015-11-12,
diarienummer 2016-000748, inte följts av fastighetsägaren.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2017-12-19
Karta
Beslut om förbud daterat 2015-11-12, diarienummer 2015-000748
Sim velse om att förbudet trätt i kraft, daterad 2016-11-11
Skrivelse om att förbudet trätt i kraft, daterad 2017-02-22

Bakgrund
En förfrågan om befintligt tillstånd för avloppsanläggningen på fastigheten Risby 2:23
inkom från en fastighetsmäklare i samband med försäljning av fastigheten. Enligt Norrtälje
kommuns arkiv saknas tillstånd för avloppsanläggningen och ett tillsynsärende startades
därför på fastigheten.
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Bygg- och miljökontoret utförde 2015-03-30 en besiktning av den befintliga
avloppsanläggningen på rubricerad fastighet. Avloppsanläggningen belastas av
avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt. Avloppsanläggningen består av en
slamavsldljare i betong med en uppskattad våtvolym på 1,3 nv\ Efter slamavskiljaren leds
avloppsvattnet till en infiltration försedd med ett luftningsrör, vilket saknar lock. Tillstånd
för avloppsanläggningen saknas i bygg- och miljökontorets arkiv.
Ett beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fastighetens avloppsanläggning
utfärdades 2015-11-12, med diarienummer 2015-000748. Förbudet trädde i kraft 2016-1101.
Genom en tjänstesknvelse daterad 2016-11-11 informerades fastighetsägaren om att
förbudet trätt i kraft. Eftersom inga synpunkter eller åtgärder inkommit skickades
ytterligare cn tjänstesknvelse om att förbudet trätt i kraft, daterad 2017-02-22, Trots
påminnelser om att förbudet har trätt i kraft har inte några åtgärder meddelats bygg- och
miljönämnden.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 1, 3 och 7 §§ och 26 kap l,
9 och 14 §§. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- enligt bygg- och miljökontorets förslag till beslut men med den ändringen att förbudet
börjar gälla sex månader från och med det datum som detta beslut har vunnit laga kraft.

Ordförande Margareta Lundgren (S), Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg (S)
instämmer i yrkandet.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt
ändrings yrkand et.
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Väster-Sänsjö 1:2 - förbud vid vite gällande utsläpp av
avloppsvatten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 ler förbjuda innehavare av ovanstående fastighet,
släppa ut avloppsvatten till fastighetens
avloppsanläggning för vattentoalett samt bad-, disk- o oh tvättvatten. Detta ska ske
genom att avloppsanläggningen för omhändertagande av avloppsvatten varaktigt
kopplas bort så att utsläpp inte kan ske.

2, Förbudet börjar gälla efter sex månader från och med det datum som detta beslut har
vunnit laga kraft. Förbudet ska gälla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts
eller att projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.

Avgift enligt gällande taxa
Enligt gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige debiteras nedlagd handläggnings tid
med en timme å 1200 kronor. Fakturan skickas i separat försändelse.
Motivering
Enligt 1 kap 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar
utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses ur ett långsiktigt
perspektiv. För inrättandet av en avloppsanläggning krävs tillstånd beviljat av bygg- och
miljönämnden enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utsläpp av avloppsvatten är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 §
miljöbal kem Enligt miljöbalken 9 kap 7 § skall avloppsvatten omhändertas på ett sätt som
gör att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning
är i regel försedd med ett slamavskiljandc steg och avloppsvattnet ska genomgå en
efterföljande rening t. ex, i en infiltrations bädd eller annan reni ngsanord ning. Det
efterföljande renings stegets uppgift är att rena det vatten som kommer från
slamavskiljaren. Att avloppsvattnet avleds på ett tillfredsställande sätt behöver inte
innebära att vattnet renas tillräckligt.

U td rag s b e s ty rk a n de
0

v .

A

NORRTÄL] E
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 15

SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2018-01-11

Dnr 2017-2775

Vid besiktningen 2014-11-05 kunde Bygg- och miljökontoret konstatera att
avloppsanläggningen består av en betongbrunn med en uppskattad våtvolym om 1 m 3. För
omhändertagande av blandat avloppsvatten krävs i regel en slamavskiljare, t.ex. i form av
en trekammarbrurug med en våtvolym om 2 nr3. Betongbrunnen på fastigheten saknar
skiljeväggar och är därför inte att betrakta som en slamavskiljare i egentlig mening.
Betongbrunnens förmåga att avskilja slam bedöms som otillräcklig. Vattennivån i brunnen
stod högt över utloppsröret vilket tyder på att avloppsvattnet inte infiltreras i mark. Något
efterföljande reningssteg kunde inte konstateras och området runt betongbrunnen var
vattensjukt. Bygg- och miljökontoret bedömer att avloppsvattnet går orenat ut i mark.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det i nuläget finns risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet, och att utsläpp av avloppsvatten från anläggningen
utgör en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljöil.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall försiktighetsmått samt begränsningar iakttagas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken
2 kap 7 §, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten eftersom anläggningens bristfälliga
funktion kan medföra risk för smittspridning, luktstömingar, förorening av grundvatten
samt utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt att förena detta beslut om förbud med
vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken eftersom villkoren i beslutet daterad 2016-03-24,
diarienummer 2016-000257, har inte följts av fastighetsägarna.

Underlag för beslut
Tjänsteskri velse 2017-] 2-06
Karta
Beslut om förbud daterat 2016-03-24, diarienummer 2016-000257.
Påminnelse om att förbudet trädde i kraft 2017-09-29.
Telefonsamtal med fastighetsägaren angående tidsplan 2017-10-16.
Påminnelse om att komma in med tidsplanen 2017-10-30 (via telefonsvarare).

Bakgrund
Avloppsanläggningen på den rubricerade fastigheten besiktigades 2014-11-05 i samband
med ett tillsynsprojekt riktat mot enskilda avlopp i Sänsjö, diarienummer 2014-002159..
Tillsyn av enskilda avlopp utförs i enlighet med bygg- och miljönämndens tillsynsansvar
för enskilda avloppsanläggningar enligt 26 kap 1 § MB.
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Avloppsanläggningen belastas av avloppsvatten från vattentoalett (WC) och bad-, diskoch tvättvatten (BDT), så kallat blandat avloppsvatten.
Vid besiktningen konstaterades att avloppsvattnet leds till en betongbrunn med en
uppskattad våtvolym om 1 m3. Brunnen var uppdämd med vattennivån förhöjd över
utloppsrÖret, Rikligt med flytslam noterades i brunnen. Enligt renhållningsavdelningens
register slamtöms inte brunnen i kommunal regi. Någon efterföljande rening, te x . en
inflltrationsbädd, markbädd eller annan reningsanordning, kunde inte konstateras. Området
kring betongbrunnen var vattensjukt. Avloppsanläggningen på fastigheten Västcr-Sänsjö
1:2 saknar tillstånd i bygg- och miljökontorets arkiv. Fastigheten är registrerad som
permanentboende.
2016- 03-24 utfärdades beslut, med diarienummer 2016-000257, om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fastighetens avloppsanläggning som trädde i kraft 2017-05-30.
Ett anonymt klagomål avseende avloppsanläggningen på denna fastighet inkom
2017- 09-19 till bygg- och miljönämnden. Klaganden påstod att anläggningen inte är
åtgärdad. Genom skrivelse daterad 2017-09-29 informerades fastighetsägarna om
klagomålet samt om att förbudet har trätt i kraft. Under telefonsamtalet 2017-10-16
uppmanades fastighetsägaren att komma in med tidsplan för åtgärder av
avloppsanläggningen. Ingen tidsplan har kommit in.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalken (SFS 1998:808) 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 1,3 oeh 7 §§ och
26 kap 1, 9 och 14 §§. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13 §.
Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- enligt bygg- och miljökontorets förslag till beslut men med den ändringen att förbudet
börjar gälla sex månader från och med det datum som detta beslut har vunnit laga kraft.

Ordförande Margareta Lundgren (S), Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg (S)
instämmer i yrkandet.
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat enligt
ändrings yrkand et.
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Fastställande av verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden

2018-2020
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

1. Fastställa verksamhetsplan avseende bygg- och miljönämndens verksamhet 2018-2020,
daterad 2018-01-01,

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden skall, i enlighet med Mål och Budget 2018-2020, fastställa den av
kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen (6 nov 2017, § 224) där KF har
uppdragit åt bygg- och miljönämnden att genomfora verksamhetsplaneringen för nämnden
enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020. Årsbudget 2018 informerades om vidbyggoch miljönämndens sammanträde 7 dec 2017.
Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämnden skall, i enlighet med Mål och Budget 2018-2020, fastställa den av
kommunfullmäktige (KF) beslutade verksamhetsplanen (6 nov 2017, § 224) där KF har
uppdragit åt bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplaneringen for nämnden
enligt förslag i Mål och Budget 2018-2020. De förändringar som gjorts jämfört med
underlag till verksamhetsplan är nya personalmått, gemensam livsmedelskontroll
organiserad under Täby kommun (SRMH) från och med den 1 januari 2018, samt mindre
korrigeringar i budget markerat med rött i dokumentet.

Koppling till gällande styrdokument
Mål och budget 2018-2020.

Lagkrav
Är inte tillämplig.
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Ekonomiska konsekvenser
Mål och Budget 2018-2020.

Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig.

Tidplaner
Är inte tillämplig.

Underlag tifl beslut
Tjänsleskri velse 2017-12-19
Verksamhetsplan 2018-2020, Nämnd: Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 201801-01.
Kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget den 6 nov 2017,
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1, Vatten och avloppsavdclningcns synpunkter på bygg- och miljönämndens yttrande
avseende VA-planen.
2. Vattenprover på Rådmansö skola.
Mat- och kartchef Martin Karlsson informerar om
1. Ändringar i vagstrackningar i Hallstavik,

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