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Norrvreta 4:3 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöballcen för förhandsbesked
för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Norrvreta 4:3.
2. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Norrvreta 4:3.
Motivering

Vid en av bygg- och miljökontoret utförd besiktning den 5 oktober 2017 inom fastigheten
Norrvreta 4:3 framkom att sökt plats består av obebyggd skogsmark som idag är
allemansrättsligt tillgängligt. Platsen utgör ett område mellan Norrvreta 4:18 och Norrvreta
3:18 där allmänheten skulle kunna beträda stranden. Att bevilja ett förhandsbesked skulle
stänga denna möjlighet. Bygg- och miljökontoret gör bedömningen att de omkringliggande
byggnadernas hemffidszon inte sträcker sig över den sökta platsen.
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.
I miljöbalkspropositionen framhålls att strandskyddets syften är långsiktiga och att
områden som för tillfället tycks ha begränsat värde för friluftsliv och växt- och djurliv kan
bli betydelsefulla i framtiden. Det är därför väsentligt att såväl mindre obebyggda delar av
hårt exploaterade stränder längs kuster och insjöar som stora orörda områden bevaras.
Det aktuella området där det avsedda fritidshuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Fritidshuset kommer genom sin användning och hemffidszon
att ta i anspråk mark eller avhålla allmänheten från att vistas på mark som nu är
allemansrättsligt tillgänglig och där allmänheten har rätt att uppehålla sig och passera fritt.
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Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt for det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
föreligga för sökt åtgärd. Ansökan bedöms därmed inte vara förenlig med de allmänna
intressen som ska beaktas enligt 2 kap plan- och bygglagen och bedöms därmed inte heller
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.
Lagrum

13-15, 18b, 18c och 26 §§ miljöballcen
2, kap 9 kap 31 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut

Tj änsteskrivelse 2017-11-23
Karta
Fotografier från besiktning den 10 oktober 2017
Situationsplan inkommen den 12 september 2017

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
inom fastigheten Norrvreta 4:3

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Platsen är obebyggd förutom en liten brygga som ligger längst ner vid stranden, inget lov
kan hittas i arkivet för den bryggan.
Fastighetens areal är 54 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Norrvreta 4:3 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Utdragsbestyrkande
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Tillämplig lagstiftning

Enligt 7 kap 13 § miljöballcen gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 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.
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.
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 strandslcyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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.
Utdragsbestyrkande
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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.
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Närtunaby 5:4 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus
Beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Närtunaby
5:4.
Motivering

Fastigheten Närtunaby 5:4 ligger inom inflygningsområde för Stockholm Arlanda airport
(nedan kallat Arlanda). Arlanda är ett riksintresse för luftfarten och byggnation får inte ske
så att riksintresset riskerar att skadas.
Det är Swedavia som äger och driver Arlanda. Det är också de som kan bli
ersättningsskyldiga för att vidta åtgärder på och vid bullerdrabbade bostäder.
Det är de beräknade bullervärdena som avgör om bullernivån på respektive fastighet och
bostadshus är godtagbara eller inte. Inte uppmätta ljudnivåer.
Swedavia har hörts i aktuellt ärende och de har gjort bedömningen att det kan vara svårt att
klara bullerkraven för bostad på sökt fastighet. Enligt beräknade värden kommer
maxbullemivåema att överstiga 70 dB (A). Swedavia ställer sig därmed negativ till sökt
förhandsbesked.
Undersökningar har visat att det är skadligt för människors hälsa att utsättas för buller i sin
närmiljö. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Närtunaby 5:4 belägen
inom miljö- och bullerstört område där nya bostäder anses olämpliga med hänsyn till både
verksamheten och kravet på sundhet för bebyggelsen och bör därmed vägras med stöd av 2
kap 1-5 §§ plan- och bygglagen. Flygbullret på platsen bedöms leda till att leraven på en
god bebyggelsemiljö inte kan uppfyllas.
Särskilda skäl för att, trots bullret, bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus på platsen
saknas.

Lagrum

9 kap 31 § plan- och bygglagen

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(3)

2018-02-01

Dnr 2017-3032

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.
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 2017-11-23 § 141
Tjänsteskrivelse 2017-10-27 med tillägg 2018-01-12
Svar på kommunicering 2018-01 -08
Kartor

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten
Närtunaby 5:4.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är 38,7 ha.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Närtunaby 5:4 belägen inom miljöoch bullerstört område (se kapitel 11) där nya bostäder respektive annan nybebyggelse än
den som erfordras för pågående verksamhet anses olämplig med hänsyn till både
verksamheten och kravet på sundhet för bebyggelsen och bör därmed vägras med stöd av 2
kap 1-5 §§ plan- och bygglagen. Även permanentning av fritidshus anses som olämplig
bebyggelse.
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I Närtuna kan undantag göras för att tillgodose jordbrukets eller annan etablerad
näringsverksamhets behov.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Närtunaby 5:4 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön, Närtuna-Gottröra. Riksintresset speglar en förhistorisk
och medeltida centralbygd med goda kommunikationer och lång bosättnings- och
odlingslcontinuitet.
Gottröra och Närtuna medeltida sockencentra, herrgårds- och bymiljöer illustrerar väl
lokalsamhällets sociala organisation. Den äldre byorganisationen, skiftesreformema och
godspolitiken har på olika sätt satt sin prägel på det agrara landskapet och bebyggelsen (se
kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap 1-5 §§ plan- och bygglagen ska mark- och vattenområden användas för
ändamål som är mest lämpade med hänvisning till beskaffenhet och föreliggande behov.
Vid planläggning och i ärenden om lov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4
kap miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska företräde ges till markanvändning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Områden som har betydelse från allmän synpunkt ska
enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 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.

Kommunicering efter au

Sökanden inkom den 8 januari 2018 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.
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Riala-Sättra 2:38 - förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. bevilja förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Motivering

Ansökan tillstyrks då sökt förhandsbesked inte är att betrakta som ny sammanhållen
bebyggelse utan en mindre komplettering som inte behöver planläggas enligt 4 kap planoch bygglagen då behov av att anlägga nya vägar och gemensamt avlopp saknas. Sökt
förhandsbesked lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en naturlig
komplettering av bebyggelseområdet. Sökt lokalisering bedöms inte heller försvåra en
eventuell framtida planläggning.
Nu sökt förhandsbesked anses förenligt med kraven på byggnader och byggnaders
placering enligt 2 kap och 8 kap plan- och bygglagen samt med de allmänna intressen som
ska beaktas vid lokaliseringen av bebyggelse.
Förslaget påverkar delvis ett av skogsstyrelsen utpekat naturvärde. Naturvärdet är redovisat
som gammal barrskog. För området finns en skogsbrulcsplan med föryngringsawerkning
med ett uttag på 95 procent (avd 8 i skogsbrulcsplanen). Ett eventuellt genomförande av
slcogsbruksplanen kräver en anmälan till skogsstyrelsen. Bygg- och miljökontoret bedömer
att när området inte är klassat som nyckelbiotop och kan föryngrings avverkas är
naturvärdet inte så högt så att det behöver skyddas enligt strategier för ekologiskt känsliga
områden i översiktsplanen.

Lagrum

9 kap 17 § plan- och bygglagen.

Utdragsbestyrkande
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Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2017-12-21
Karta
Ansökningshandlingar
Yttranden

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Förslaget påverkar ett av skogsstyrelsens utpekade naturvärde där en
konsekvensbedömning ska ske enligt översiktsplanen kapitel 12 s70 ”1 tillståndsgivning,
planer och projekt i ett ekologiskt särskilt känsligt område ska konsekvensbedömning ske
med avseende på hur det ekologiskt särskilt känsliga området påverkas.”
Naturvärde enligt Skogsstyrelsen: Berörd areal 0,4 ha. Gammal senvuxen granskog i
anslutning till bergbunden mark. Det finns även enstaka gammal rötskadad asp.
Frekvensen död ved är sparsam. Naturvärdena är främst knutna till de senvuxna granarna
med en riklig hänglavs flora. Målet bör vara att behålla förekomsten av senvuxen gran.
Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden

Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Riala-Sättra 2:14, Riala-Sättra 2:23,
Riala-Sättra 2:24, Riala-Sättra 2:34, Riala-Sättra 2:36, Riala-Sättra 2:43, Riala-Sättra 2:44,
Riala-Sättra 2:45, Riala-Sättra 2:46, Riala-Sättra 2:92 och Beateberg 1:10 är berörda av
sökt byggprojekt. Ingen erinran har inkommit.

Utdragsbestyrkande
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Del av Sunda 1:33 - förhandsbesked för nybyggnad av fem
fritidshus
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken fritidshus inom
fastigheten Sunda 1:33.

Motivering

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bland annat krav på reglering av mark- och
vattenområden med detaljplan i vissa fall. Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska
prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning ske genom detaljplan bland annat då:
- det handlar om ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till
omfattningen av bygglovsplilctiga byggnadsverk,
- en bebyggelse ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang,
- det föreligger högt bebyggelsetryck i området.
Sunda 1:33 är en före detta barnkoloni med ett flertal befintliga byggnader. Efter
avveckling av kolonin har fastighetsägaren mellan åren 2009 och 2013 önskat stycka av
nya tomter kring de befintliga byggnaderna men även avstycka ett antal nya obebyggda
tomter. Det nu aktuella förhandsbeskedet ligger i anslutning till tidigare avstyckade och
bebyggda tomter.
För att få möjlighet till fastighetsreglering i större skala lämnades 10 mars 2010 en
planförfrågan in till Norrtälje kommun. I planförfrågan ingick nya tomter både med och
utan befintliga byggnader. 14 januari 2011 beslöt kommunstyrelsen att sökande på egen
bekostnad skulle få upprätta en ny detaljplan. 2 april 2012 önskar sökande pausa sin
ansökan om planarbete för att istället pröva frågan i form av förhandsbesked. 4 september
2012 avskriver planering- och utveckling planärendet eftersom förhandsbesked för fyra
tomter har blivit beviljade inom det område som omfattades av planarbetet.
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Sökande har därefter sökt och fått förhandsbesked, förutom för de fyra första, för
ytterligare två enbostadshus inom det tidigare sökta planområdet. Sökande har även ansökt
om förhandsbesked för ytterligare två enbostadshus under år 2013. Ansökan togs upp av
bygg- och miljönämndens arbetsutskott med förslag till avslag. Ärendet avskrevs efter
återkallelse av sökande den 6 november 2013. Nu sökt förhandsbesked för fritidshus är
placerade på samma plats som då.
Uppförande av ytterligare fritidshus på platsen bedöms få en stor omgivningspåverkan.
Samtliga frågor som bör prövas i samband med byggnation bedöms inte kunna prövas med
enbart förhandsbesked, då det sammantaget rör sig om ett mycket stort antal bostäder.
Eventuell ytterligare exploatering av fastigheten bör därför prövas genom
detaljplaneläggning enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen.
I samband med planärendet under år 2011-2012 gjordes en vatten- och avloppsutredning
kring samma plats som det nu aktuella. Någon ny utredning har inte gjorts sedan dess.
Utredningen omfattade då dels VA-lösning för nya tomter, men även för befintliga
byggnader på fastigheten. Förslaget innebar en gemensamhetsanläggning för både vatten
och avlopp. Totalt bedömde VA-konsulten att anläggningen borde dimensioneras för 90
personeneheter (pe). Läget för efterpoleringsbädden reviderades under utredningens gång
då en efterpoleringsbädd av den då aktuella storleken skulle få en mycket stor påverkan på
närområdet. Bebyggda fastigheter får inte ligga för nära infiltrationsdelen för att inte
riskera att påverkas negativt. Stora mängder vatten skulle komma att släppas ut på en
begränsad yta och detta vatten får inte riskera att orsaka problem till exempel i form av
vattenskador på närliggande fastigheter. Ett kort avstånd mellan en avloppsanläggning och
bostad kan även innebära risk för luktstömingar för de boende.
En avloppsanläggning av den dimensionen som vatten- och avloppsutredningen då kom
fram till skulle kräva kontinuerlig och fackmannamässigt utförd tillsyn och skötsel. Det är
viktigt att skötseln av reningsverk regleras innan verket startas. Det är även viktigt att
vatten- och avlopp sfrågan löses i ett sammanhang. Det skulle vara olyckligt om
avstyckning av nya tomter skulle innebära ett flertal enskilda avloppsanläggningar istället
för en gemensam. Vattentillgången är beräknad för att räcka till 90 pe. Det är osäkert om
området klarar en högre belastning. För att reglera vattenuttaget i området är det lämpligt
med villkor t ex i form av installation av vattenmätare och vattensnål teknik. Det är svårt
att detaljreglera vatten- och avloppsfrågan i området tillräckligt om det inte först
detaljplaneläggs.

Utdragsbestyrkande

^ NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(5)

2018-02-01

Dnr 2017-4351

Antalet befintliga byggnader i området är redan stort. Förhandsbesked for ett flertal nya
tomter finns även beviljade från tidigare år.
Det råder därför mycket stor osäkerhet i hur många bostäder och hur många människor
som egentligen kommer att bo inom aktuellt område och vilken påverkan som detta
kommer att ha på såväl kort som lite längre sikt.
Med hänsyn till omfattningen av befintlig bebyggelse runt sökta tomtplatser samt att det
råder stor efterfrågan för byggnation inom området, finns ett stort behov av en planmässig
reglering av tillfarter, vägar, eventuell ytterligare bebyggelse, gemensamhetsanläggningar
för vatten- och avlopp, friytor m.m. Detta för att inte skapa problem nu eller i framtiden.
Sunda 1:33 omfattas även av reglerna i 4 kap 4 § miljöbalken vilket innebär att endast
mindre kompletteringar till redan befintlig fritidsbebyggelse är möjlig. Nybyggnad av fem
stycken fritidshus bedöms inte vara mindre kompletteringar till redan befintlig bebyggelse.
Riksintressena på platsen bedöms kunna påverkas negativt. Nu sökt förhandsbesked för
nybyggnad av fem stycken fritidshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9
kap 31 § plan- och bygglagen.
Lagrum

2 kap, 4 kap 2 §, 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-01-02
Översiktskarta

Ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken fritidshus inom fastigheten
Sunda 1:33.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan oeh utgör sammanhållen bebyggelse.
Sökt plats är obebyggd.
Fastighetens landareal är 63 526 kvm.
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Fastigheten omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken.
Tomtplatserna är belägna utanför strandskyddat område.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Sunda 1:33 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kap 12). Platsen ingår även i ett
område som bedömts innehålla höga naturvärden.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning för
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av
bygglovsplilctiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang, och
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 exploateringsåtgärder.
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter ska särskilt beaktas.
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För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1, 2 och 4 §§
miljöbalken och det är beläget inom ett kustområde som i sin helhet är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivets intresse
ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön.
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Svartlöga 3:136 - förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Svartlöga
3:136
Motivering

Området omfattas 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.
Sökt bebyggelse är placerat i ett område som idag är orört och obebyggt. Nybyggnation
kommer innebära en stor påverkan på det område där tomten kommer placeras, att en väg
måste anläggas kommer i sin tur innebära ytterligare ingrepp. Fastigheten Svartlöga 3:136
bedöms tillsammans med annan obebyggd mark utgöra ett sammanhängande område som
är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och för växt- och
djurlivet. Det allmänna bevarandeintresset får anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.
Enligt kulturmiljöutredningen Svartlöga-Rödlöga (2016) skall nybebyggelse prioriteras att
ske i anslutning till befintlig bebyggelse och vägar vilket detta förslag inte bedöms göra.
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 och
natur- och 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.
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Yttrande från sökande

Sökanden inkom med ett yttrande den 30 november 2017 som sammanfattas här. Sökanden
skriver att det tidigare byggts hus på ön utan att riksintressena har skadats, de har t.o.m.
möjligen förbättrats då framkomligheten ökat och naturen och kulturen lättare bevarats.
Fastigheten köptes med en byggrätt som var liknande de andra fastigheterna i närheten.
Ägaren har arbetat för att ta fram ett förslag som inte medför inskränkningar i
riksintressena. Sökande skriver att fastigheten ligger ca 200 m från bebyggda fastigheter
och att denna fastighet passeras för att ta sig mellan två grupper av fastigheter, marken är
därför inte orörd. Den tänkta byggnationen kommer uppföras i traditionell stil. Det tas upp
en del om fritidsbebyggelse men denna är inte aktuell i detta ärende då det rör sig om
enbostadshus och kommer därför inte beröras mer. Den befintliga stigen kommer kunna
utnyttjas.
Sökande skriver också att de har planer på att köpa kringliggande åkermark och kommer
att använda denna mark för att hålla ängar öppna. En avloppslösning kommer kunna
ordnas. Sökande skriver att det personliga syftet är att kunna bygga ett hus på Svartlöga
med sina barn och vill föra vidare till dem hur man lever där, att bidra till att naturen och
kulturen bevaras. Att de är villiga att anpassa sitt förslag för att kunna bygga på platsen.

Svar på yttrande från bygg- och miljökontoret

Med vaije ny exploatering som beviljas så blir det en viss påverkan på riksintressena även
om sökande har för avsikt att minimera denna påverkan. Att en stig går till platsen är en
fördel för sökande p.g.a. kulturintresset. Det skulle dock behöva anläggas en väg till
platsen vilket skulle innebära större ingrepp. Bygg-och miljökontoret gör bedömningen att
bebyggelsen kommer till på en orörd plats då det blir ca 200 m till närmsta grannhus.
Att mark omkring eventuellt kommer köpas är ingenting som kan vägas in i just detta
beslut. Vid vaije förhandsbesked görs en utredning av VA-frågan. Då detta ärende blivit ett
förslag till avslag och en VA-utredning kan innebära stora kostnader för sökande har denna
fråga inte prövats. Hur en person kommer leva på platsen är ingenting som behandlas i
plan- och bygglagen så detta kan inte bedömas. Anpassning av förslaget kan inte heller
vara en faktor i beslutet då bygg- och miljönämnden endast kan ta ställning till det förslag
som inkommit.

Lagrum

2 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
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Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse 2017-11-30
Karta (översikt)
Karta (del av ön)
Situationsplan inkom 2017-11-07
Ansökan inkom 2017-11-07
Yttrande inkom 2017-11-30
Ärendet

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Bakgrund

Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastigheten är obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:10 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är 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
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
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Tecknande av avtal om kommunal förrättningsförberedelse
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1.
2.

teckna ett nytt avtal med Lantmäteriet angående kommunalt förrättningsförberedande
(KFF) inom Norrtälje kommun.
uppdra åt bygg- och miljönämndens förvaltningsdirektör att för nämndens räkning
teckna avtalet.

Ärende

Bygg- och miljönämnden föreslås teckna nytt KFF-avtal med Lantmäteriet, då tidigare
avtal upphör att gälla.

Bakgrund

Lantmäteriet har under 2017 sagt upp alla sina KFF-avtal med Sveriges kommuner för
omförhandling. Detta efter att SKL och Lantmäteriet har överenskommit om ett nytt
normalavtal inom KFF-proj elctet.
KFF-projektets uppdrag är att skapa ett nytt långsiktigt hållbart normalavtal mellan SKL
och Lantmäteriet för kommunala förrättningsförberedelser. Ett normalavtal utgör mallen
för det lokala KFF-avtal som Lantmäteriet och en kommun kan ingå när man är överens
om att tillämpa kommunala förrättningsförberedelser.
I dagsläget har Lantmäteriet KFF-avtal med drygt 70 stycken kommuner. Dagens avtal
grundas på normalavtal av olika årgångar. Det senaste normalavtalet är från 2007. Det får
anses förlegat och tillämpas mer eller mindre olika runt om i landet.
Norrtälje kommun har sedan 1971 haft ett avtal med Lantmäteriet att inom Norrtälje stad
utföra förrättningsförberedelser och fältarbete vid beställning från Lantmäteriet. Detta
eftersom kommunen har haft bättre kännedom om staden, pågående projekt, tillgång till
arkiv och samtida processer inom samhällsbyggande!
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Samberedning

Ärendet har samberetts med Lantmäteriets chef i Norrtälje.
Innan kommunsammanslagningen var Norrtälje stad ett eget stadsmätningskontor för
lantmäteriärende.
Beskrivning av ärendet

Lantmäteriet har sedan länge avtal med kommuner om förrättningsförberedelser och
faltjobb för att underlätta förrättningarna i fält samt att det tidigare inte fanns ett centralt
digitalt arkiv för förrättningshandlingar och detaljplaner att tillgå för lantmätaren.
Lantmäteriet har idag lång handläggningstid på både förrättningsärende samt för
faltjobben.
Inom ramen för KFF-avtalet ingår det att bygg och miljökontoret beräknar och tolkar plan
och köpehandlingar samt i fält markerar de gränser som skall förändras. Bygg och
miljökontoret står även för kontakt med sakägarna och lantmätaren under förrättningen.
Avtalet innebär förhoppningsvis att handläggningstidema för förrättningsärende i Norrtälje
kommun för fältjobben kommer att kortas i och med att bygg och miljökontoret avlastar
Lantmäteriets mätningsingenj örer.
Kommunen har de senaste åren genomfört 10-15 stycken KFF-beställningar per år.
Kommunens handläggningstid är 3-4 veckor, lantmäteriet ligger för närvarande på 16-20
veckor.
Bygg och miljönämnden kommer inom avtalet att utöka nuvarande KFF-område som
enligt Norrtälje kommuns tidigare avtal enligt normalavtal (2001 års upplaga) anger
Norrtälje församling som avgränsning för KFF-område.
Ny KFF-avgränsning föreslås, till att bölja med, utgå utifrån det beslut angående
kvartemamnsättning, BoM 2015-2778, som nämnden fattade 2015. Det innebär att
området utökas till Norrtälje och Rimbo tätorter med omnejd, enligt bilaga B.
Områdesavgränsningen kan komma att justeras under avtalets löptid.
KFF-avtalet skall inte blandas ihop med Lantmäteriets KLM-avtal (kommunal
lantmäterimyndighet), som de har med 39 kommuner i Sverige. Där kommunen ansvarar
för lantmäteriförrättningar och bildande av samfallighetsforeningar inom den egna
kommunen.
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Lagrum

Fastighetsbildningslagens 4 kapitlet, 34 a § lyder:
Den statliga lantmäterimyndigheten får uppdra åt en annan myndighet med kompetens
inom lantmäteriområdet att utföra åtgärder enligt 4 kap. 25 § första stycket, 27 och 28 §§.
Lag (2008:543).

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen då vi tidigare har ett
liknande avtal samt att timdebitering sker med 100% av utförd tid. Tidsdebiteringen sker
enligt timkostnad i PBL och mät och karttaxan som beslutas av kommunfullmäktige.

Konsekvensanalys/riskanalys

Då mätning vid bygglov och förrättningsarbete samordnas av mätnings- och kartenheten
minskar ledtiderna, detta säkerställer att handläggningen av förrättningar inom detaljplan
blir snabb och effektiv.

Tidplaner

Avtalet tecknas så fort som möjligt efter beslut.

Underlag till beslut

Förslag till avtal, bilaga A.
Förslag till inledande områdesindelning för KFF-område, bilaga B.
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Allmän Information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Tomaten 1

2.

Södra Råda 3:5

3.

Kommande ärende Mellingeholm.

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