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Dnr 2017-1004

Alsvik 3:86 - strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. Medge undantag från strandskyddet enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för
nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Alsvik 3:86, med hänvisning till
dispensskäl nummer 1 då platsen redan är ianspråktagen.
2.

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtmark,

3.

Frågan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Alsvik 3:86
lämnas vilande till strandskyddsfrågan avgjorts.

Motivering
Länsstyrelsen har tidigare avslagit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens på denna
fastighet.
Någon trovärdig motivering till varför sökt åtgärd strider mot strandskyddets syfte framgår
inte av beslutet. Någon motivering till varför proportionalitetsprincipen inte är tillämplig
har inte heller redovisats i beslutet.
Arbetsutskottet åberopar 7 kap 18c § lp miljöbalken. Förhållandet att ansökan både saknar
betydelse för strandskyddets syfte och att proportionalitetsprincipen är tillämplig.
Området utgör samlad bebyggelse och uppfattas redan som ianspråktaget av allmänheten.
Två mindre byggnader finns redan på fastigheten. Någon paragraf som anger hur stor en
byggnad måste vara för att platsen skall anses ianspråktagen finns inte redovisad utan är en
subjektiv bedömning. Befintlig bebyggelse sett från sjösidan gör att området redan
uppfattats som ianspråktaget.
Tolkningen av (prop. 2008/09:119, sid 53) att hänsyn skall tas till hur området utvecklas i
framtiden anses vara av intresse. Hur området skulle kunna utvecklas i framtiden med
tanke på den samlade bebyggelsen och att det är på en ö framstår som ett ologiskt och
obegripligt argument.
Några särskilda naturvärden finns inte redovisade.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-1004

Arbetsutskottet hänvisar också till dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
(mål nr M 5539-15) och domstolens motivering om proportionalitetsprövning.
Man skall då veta att mark- och miljödomstolens ställningstagande måste anses kraftigt
påverkad av ärendets behandling i Europadomstolen och att inlagan på 26 sidor från
departementets sida inte skulle komma att godtas av Europadomstolen varför man nu
använde sig av proportionalitetsprincipen som skäl helt plötsligt innan Europadomstolen
hann meddela sin dom. Ärendet kunde därmed avskrivas i Europadomstolen.
Enligt 2 kap 15 § regeringsformen får inskränkningar i enskilds äganderätt bara göras för
att tillgodose ett ”angeläget allmänt intresse” Givet förhållandena på platsen där
fastighetsägaren sökt dispens är det orimligt att se en sådan grund för att neka dispens.
Professorn i rättsvetenskap Bertil Bengtsson skriver i Svensk Juristtidning 1994 häfte 10
sid 920, om 4:e stycket i 2 kap 15 § regeringsformen att riksdagen inte borde antagit
lagförslaget. Ändringen prövades inte heller av lagrådet.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Fastigheten är obebyggd idag, så när som på ett mindre uthus. Den 4 juni 2015 beviljade
bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett
enbostadshus på fastigheten Alsvik 3:86. Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut 20
mars 2017. Detta beslut överprövades till mark- och miljödomstolen som den 29 augusti
2017 avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut i detta ärende står därmed fast.
Nu har en ny ansökan om bygglov för enbostadshus lämnats in till bygg- och
miljönämnden. Bedömning görs att bygglovet inte skiljer sig nämnvärt från tidigare
upphävt lov och strandskyddsdispens. Nya ytterligare skäl att bevilja dispens för det nu
sökta huset har inte framkommit.
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.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fatt färdas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
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.

Utdragsbestyrkande
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Ett nytt enbostadshus på platsen bedöms utöka den privata hemfridszonen inom sökt
område på bekostnad av det område som idag är tillgängligt för allmänheten.
Med hänvisning till ovan nämnda och till det tidigare upphävda beslutet för
strandskyddsdispens och bygglov på fastigheten Alsvik 3:86 bör denna ansökan avslås.
Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens bedöms saknas. Sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Sökt enbostadshus är placerat inom strandskyddat område. Lokaliseringen bedöms som
olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen om lämplig placering av
byggnader med hänvisning till bland annat natur- och kulturvärdena på platsen.
Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen saknas
således.

Lagrum
2 kap och 9 kap 31 § plan- och bygglagen
3-4 kap, 7 kap 13-15 §§, 18b, 18c och 26 §§ miljöbalken

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av länsstyrelsen.
Tiden för beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till
länsstyrelsen. Ni som sökande ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om
strandskyddsdispens vinner laga kraft innan några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra
genom att antingen kontakta länsstyrelsen, eller att söka i länsstyrelsens webbdiarium med
hjälp av fastighetsbeteckningen, cirka en månad efter att detta beslut togs.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
vann laga kraft. Observera att som påböijande av en åtgärd gäller att byggnadsarbetena
måste vara påbörjade, såsom till exempel grundläggning med gjutning av en platta.

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.

Utdragsbestyrkande
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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 § 137
Tjänsteskrivelse 2017-10-30 med tillägg 2018-01-26
Karta
Länsstyrelsens beslut 2017-03-20
Mark- och miljödomstolens beslut 2017-08-29

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom
fastigheten Alsvik 3:86.

Bakgrund
Den 13 november 2014 lämnades en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens in för
nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Alsvik 3:86. Den 4 juni 2015 beslöt byggoch miljönämnden att bevilja ansökan om bygglov och strandskyddsdispens. Den 20 mars
2017 beslöt länsstyrelsen att upphäva nämndens beslut då särskilda skäl att bevilja dispens
från strandskyddet inte bedömdes föreligga. Sökande har överklagat länsstyrelsens beslut
till mark- och miljödomstolen. Detta beslut överprövades till mark- och miljödomstolen
som den 29 augusti 2017 avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens
beslut att bevilja strandskyddsdispens och bygglov står därmed fast.
Nu sökt enbostadshus har något större volym än byggnaden i den tidigare ansökan.
Byggnadens placering skiljer sig på några meter.
Fastigheten ingår i område med avstyckningsplan.
Fastigheten är endast bebyggd med ett mindre uthus på ca 10 kvm.
Fastighetens areal är 3 120 m2.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.

Utdragsbestyrkande
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Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Alsvik 3:86 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken 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.

Utdragsbestyrkande
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Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får strandskyddsdispens 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.
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.

Kommunicering efter arbetsutskott
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.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar med instämmande av Roland Brodin (M)
- Medgivande av undantag från strandskyddet då platsen redan är ianspråktagen, att hela
fastigheten får tas i anspråk som tomtmark samt att frågan om bygglov lämnas vilande till
strandskyddsffågan avgjorts.

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Margareta Lundgren (S), Gunnar Kjelldahl (C) och Lennart Svenberg (S)
instämmer i yrkandet.

Exp till

Utdragsbestyrkande
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Arholma 4:10 - förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta att
1. bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus inom fastigheten Arholma 4:10.
Förhandsbeskedet gäller den tomt som är placerad längst norrut på skifte 5 och
benämns A på situationsplanen i ansökan.
Villkor:
1) Placering av byggnader i landskapet ska följa den äldre bebyggelsens
byggnad skaraktär, se riktlinjerna i Kulturmiljöanalysen, Arholma.
2) Byggnaderna ska anpassas efter riksintresset på platsen.
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
2. avslå förhandsbesked för tre enbostadshus inom fastigheten Arholma 4: K), skifte 5 de
tomter som benämns B, C och D på situationsplanen i ansökan.

Motivering
Förhandsbesked för ett enbostadshus inom Arholma 4:10 tomtplats A bedöms gå att förena
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken.
Förhandsbeskedet inom tomtplats A anses gå att förena 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.
Förhandsbeskedet för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Arholma 4:1
tomtplats A bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 17 och 31 §§ plan- och
bygglagen.
Sökt plats för förhandsbeskedet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård,
Arholma. För att inte riskera att skada riksintresset på platsen är det viktigt att all
byggnation anpassas till kringliggande byggnadstradition. Krav på anpassning efter
områdets byggnadstradition utifrån framtagen kulturmiljöutredning kan komma att ställas
vid ansökan om bygglov.

Utdragsbestyrkande
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Platsen omfattas av en rad övriga riksintressen. Enbostadshuset placeras nära befintlig väg
och upptar enbart en mindre yta i området. Därmed bedöms inte riksintresset för
friluftslivet påverkas nämnvärt. Naturen är även den av riksintresse på sökt plats. Naturen
bedöms ha ett påtagligt naturvärde, men vid en avvägning mellan den enskildes rätt att
exploatera sin mark mot det allmänna bevarandeintresset, bedöms den enskilde
fastighetsägarens intresse väga starkare.
Bedömning görs därmed att förhandsbesked för ett enbostadshus inom tomtplats A inte
riskerar att skada riksintressena på platsen nämnvärt.
Tomterna B, C och D, Arholma 4:10 skifte 5, ligger inom område som enligt en utredning
som Sweco Environment AB har genomfört 2015, har visats sig hålla höga naturvärden.
Platsen bedöms hålla naturvärdesklass 2, vilket är den näst högsta kategorin, att jämställa
med nyckelbiotop. Området består av lövskogslund med inslag av lövsumpskog med
signalarter som kärrfibbla, rankstarr, sårläka, ormbär, trolldruva, storrams och orkidén
tvåblad. Byggnation på platsen skulle påverka riksintresset för naturvård på platsen
negativt och strida mot regerings mål om biologisk mångfald.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Inom fastigheten Arholma 4:10 bedöms alternativa placeringar för byggnation finnas som
lämpar sig bättre för byggnation än nu sökt plats. Byggnation bör ske där byggnationen
bedöms skada naturmiljön i mindre utsträckning.
Byggnation på platsen bedöms strida mot 9 kap 31 § plan- och bygglagen och 1-4 kap
miljöbalken.

Lagrum
9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen
1-4 kap och 9 kap 7 § miljöbalken

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-20
Kartor
Naturvärdesutredning
Kulturmiljöanalys
Ansökningshandlingar

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus inom
fastigheten Arholma 4:10 skifte 5.

Bakgrund
Det finns en pågående detaljplan på fastigheten Arholma 4:10.1 samband med arbetet med
denna detaljplan har en rad utredningar utförts. Arholma 4:10 är uppdelat i olika skiften.
Detaljplanen omfattas av skiftena 1, 2 och 5. Aktuellt förhandsbesked är sökt på skifte 5.
De olika skiftena benämns olika i de olika utredningar som har utförts. I detta ärende om
förhandsbesked har vi valt att döpa skiftena efter den naturvärdesinventering som utförts
av Sweco Environment AB 2015. Där benämns skifte 5 som A, skifte 2 som B och skifte 1
som C. Varje skifte är uppdelad i mindre delområden, se bilaga med kartor över
inventeringsområden.
Utredning har delat in skifte 5 i tre delområden på grund av naturtyp och artrikedom.
Sweco skriver bland annat i sin rapport:
”Naturvärdesklass 2 ”Högt naturvärde” konstaterades i lövskogen i delområde A/a och i
hällmarkstallskogen i delområde C/c. Delområde A/c, igenväxande hagmark, bedömdes till
naturvärdesklass 3 ”påtagligt naturvärde”. En eventuell exploatering bedöms göra minst
skada ur naturvårdssynpunkt i följande ordning: Delområde C/b, C/a, B/b, B/a, A/b och
A/c. Områden med ”högt naturvärde” bör inte exploateras.”
Naturvärdesbedömningen har biologisk mångfald i fokus och utgår
från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014” som innefattar bedömningar i fem
klasser med både arter och biotopernas egenskaper som grund:
Naturvärdesklasser
1. Högsta naturvärde
2. Högt naturvärde
3. Påtagligt naturvärde
4. Visst naturvärde
5. Lågt naturvärde
Högt naturvärde, enligt denna klassning, är att klassa som nyckelbiotop.
Delområde A/a (se karta) - lövskogslund med inslag av lövsumpskog. I dagens friska till
blöta mark finns många skuggtåliga arter och många arter som gynnas av ytligt och i något
fall även rörligt grundvatten. Flera signalarter för den typen av förhållanden hittades i
område A/a.
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Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Sökt plats är obebyggd
Fastighetens areal är 20,8 ha. Skifte 5 är ca 1,15 ha.
Fastigheten är belägen inom fördjupad översiktsplan över skärgården antagen 2005-08-29
och enligt denna är området avsett för bebyggelse. Det skrivs dock i översiktsplanen att
naturvärdena inte är utredda utan att detta måste göras innan byggnation kan ske. En sådan
utredning har nu utförs av Sweco Environment AB.
Tomtplatsen omfattas av 7 kap 9 § miljöbalken till skydd för landskapsbilden.
Länsstyrelsens tillstånd erfordras för byggprojektet.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 4:10 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 4:10 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 4:10 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Arholma 4:10 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).
Inom fastigheten Arholma 4:10 bedöms alternativa placeringar för byggnation finnas.
Undersökningar för lämplighet har utförts även inom skifte 1 (C) och 2 (B). Se bifogad
karta. I delområde C/b och C/a har förorenad mark påträffats. Innan byggnation kan ske på
denna plats måste detta undersökas närmare. I dagsläge bedöms platserna B/b och B/a
kunna lämpa sig för byggnation.
Arholma 4:10 skifte 5 är i fördjupad översiktsplan för Norrtälje skärgård utsett som
tänkbart område för nybyggnation. Någon växtinventering av området gjordes dock inte
vid antagandet av den fördjupade översiktsplanen, utan denna inventering skulle göras i
samband med byggnation. En sådan inventering har nu utförts. Det har då framkommit att
stora delar av skifte 5 är olämplig för byggnation på grund av höga naturvärden.
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas
på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§,
12 § första stycket, 13,17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämm el ser.
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.
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.
Enligt fördjupad översiktsplan för skärgården och riktlinjer för ytterligare
fritidshusbebyggelse i Norrtälje kommun, kap 8 och 9, framgår att inom skärgårdszonen
som anges genom gränsen för högexploaterad kust ska det enligt 4 kap miljöbalken inte
etableras några nya fritidshusområden. Komplettering kan endast ske med enstaka
fritidshus i anslutning till eller inom befintliga fritidshusområden eller annan samlad
bebyggelse. En prövning måste dock ske från fall till fall utifrån de naturgivna
förutsättningarna att anordna vatten och avlopp.
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Edeby 14:1 - strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus
Beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att
1. Medge erforderlig strandskyddsdispens enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken för
nybyggnad av ett båthus inom fastigheten Edeby 14:1, med hänvisning till dispensskäl
1 och 3, då det rör sig om ett båthus som för sin funktion måste ligga vid vattnet.
2. Tomtplatsavgränsningen följer den yta byggnaden upptar på land och i vattnet och får
användas för det avsedda ändamålet.
3. Det åvilar den sökande att själv undersöka hos länsstyrelsen om anmälan om
vattenverksamhet krävs enligt 11 kap miljöbalken för arbetet i vattenområdet.
Beslutet omfattar enbart strandskyddsdispens. För att flytta byggnaden krävs även bygglov.
En ansökan om bygglov måste därför skickas in till bygg- och miljönämnden. Detta beslut
kommer att prövas i positiv riktning.
För arbetet i vattenområdet kan det enligt 11 kap miljöbalken krävas en anmälan om
vatten verksamhet. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Villkor
1. Arbete i vatten får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti.
2. Rivningsmaterial från befintligt båthus ska varsamt rivas och bortforslas.
3. Rivningsmaterial ska omhändertas på ett ur miljösynpunkt riktigt och av myndigheter
godtagbart sätt

Motivering
Arbetsutskottet åberopar 7 kap 18c § Ip miljöbalken. Sökt åtgärd bedöms sakna betydelse
för strandskyddets syfte.
Flytten av båthuset möjliggör för samfälligheten att erbjuda båtplats till delägare som idag
inte har båtplats. Nuvarande båthus är också placerat på ett ställe som är frekventerat och
allemansrättsligt tillgängligt. En flytt innebär att tillgängligheten utökas. Sökt placering är
intill en befintlig brygga och i anslutning till Edeby 23:1 som är bebyggd.
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En helhetsbedömning ger vid handen att den allemansrättsliga tillgängligheten gynnas då
nuvarande plats för båthuset friställs. Samfälligheten kan erbjuda ny byggplatser till sina
medlemmar, gemensamhetsanläggningar för bryggor brukar applåderas, och det nya
båthuset placeras på ett ställe som redan uppfattas som ianspråktaget då placeringen är i
direkt anslutning till brygga och bebyggelse. Den av sökanden angivna tillkommande
bruksnyttan för jordbruksfastighetens näringsverksamhet är ett ytterligare skäl för att
bevilja denna strandskyddsdispens. Man kan utan vidare påstå att detta är en vinn-vinnsituation.
Tjänsteskrivelsens hänvisning till att fastigheten går att nå med bil saknar totalt betydelse
för bedömningen. Under punkten ”Bakgrund” 1:a stycket redovisas skälen till ansökan.
Helt korrekt redovisning av sakförhållandena. Resterande punkter får anses sakna
betydelse. Till yttermera visso kan ett båthus mitt uppe på land inte anses kunna fylla sin
funktion.
Strandskyddsdispensen bedöms vara förenligt med strandskyddets syften.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Vid en besiktning utförd av bygg- och miljökontoret 13 september 2017 inom fastigheten
Edeby 14:1 framkom att sökt plats är obebyggd. Intill sökt plats finns en brygga. Platsen är
i övrigt obebyggd. Sjöbotten är grusig och sparsamt beväxt med vass.
Fastigheten går att nå med bil. Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge
strandskyddsdispens bedöms inte föreligga för sökt åtgärd. Tillkomsten av ett båthus på
sökt plats skulle ge ett privatiserande intryck vilket skulle ha en avhållande effekt på
besökande allmänhet både på land och från vatten.
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.
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Det aktuella området där det avsedda båthuset ska placeras berör mark som är
allemansrättsligt tillgängliga. Befintlig brygga tillsammans med nu sökt båthus bedöms 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.
Fastigheten utgör idag tillsammans med annan obebyggd mark ett sammanhängande
område som är allemansrättsligt tillgängligt och värdefullt för det rörliga friluftslivet och
för växt- och djurliv. Det allmänna bevarandeintresset far anses överväga det enskilda
exploateringsintresset.

Lagrum
7 kap 13-15, 18c, 18d och 26§§ miljöbalkcn

Upplysningar
Faktura skickas i separat försändelse.
Meddelad strandskyddsdispens kan överprövas av länsstyrelsen.
Tiden för beslut om överprövning, tre veckor, räknas från den dag då beslutet inkommit till
länsstyrelsen. Ni som sökande ansvarar själv för att kontrollera när beslutet om
strandskyddsdispens vinner laga kraft innan några åtgärder påbörjas. Detta kan ni göra
genom att antingen kontakta länsstyrelsen, eller att söka i länsstyrelsens webbdiarium med
hjälp av fastighetsbeteckningen, cirka en månad efter att detta beslut togs.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
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.

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 2017-11-23 § 138
Tjänsteskrivelse 2017-10-27 med tillägg 2018-01-30
Karta
Ansökan

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett båthus inom fastigheten
Edeby 14:1.

Bakgrund
Sökande har idag ett båthus på fastigheten Edeby S:10. Befintlig byggnaden är gammal
och placerad på en samfallighet. På grund av landhöjningen är denna byggnad nu delvis
placerad på land och går därför inte längre att nyttja som båthus. Byggnaden är dessutom i
behov av renovering. Båthuset är byggd på samfälld mark där det finns en
gemensamhetsbrygga. För att kunna nyttja båthuset på nuvarande fastighet skulle det
behöva placeras längre ut i vattnet. Skulle den flyttas längre ut i vattnet skulle det försvåra
för de som nyttjar bryggan på Edeby S: 10. Därför önskar sökande riva båthuset på Edeby
S: 10 och istället uppföra det på Edeby 14:1, vilket är sökandes egen mark.
Fastigheten Edeby 14:1 ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten är Edeby 14:1 skifte 1 är obebyggd
Fastighetens areal är 87,4 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Edeby 14:1 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Edeby 14:1 belägen inom område
med höga naturvärden (se kapitel 12).
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Enligt BALANCE-projektets modeller (från Länsstyrelsen i Stockholms län) över
fisklekplatser och yngelområden är området utpekat som lekområde för abborre och
uppväxtområde for gös och gädda.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken 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 for 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 strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
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Kommunicering efter arbetsutskott
Sökanden inkom 29 januari 2018 med ett yttrande över bygg- och miljönämndens
arbetsutskotts förslag till beslut. Yttrandet förändrar inte bygg- och miljökontorets
ställningstagande.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ingmar Wallén (M) yrkar
- bifall på ansökan om strandskyddsdispens.
Arbetsutskottets övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

Exp till
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Liesta 1:8 - bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 Igh) och
två komplementbyggnader
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (26 lgh) och två
komplementbyggnader
2. tekniskt samråd krävs,
3. en kontrollansvarig krävs för sökt åtgärd,
4. färdigställandeskydd kan komma att behövas enligt lagen om färdigställandeskydd,
samt
5. det åvilar sökanden att själv undersöka om eventuell förekomst av markradon.

Motivering
Bygglovet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalkcn.
Behov av att anlägga nya vägar utöver redovisad gång/cykelväg och gemensamt avlopp
saknas. Sökt lokalisering bedöms inte heller försvåra en eventuell framtida planläggning.
Nu sökt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader inom
fastigheten Liesta 1:8 bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 31 § plan- och
bygglagen och 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
lokalisering av bebyggelse.
Riskanalys utförd 2017-12-14 av Briab redovisar acceptabel risknivå med redovisat
avstånd till väg 77.
Bygg- och miljökontoret bedömer att de riktvärden som är bestämda i förordningen
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kan klaras. De riktvärden som gäller för
vägtrafikbuller vid bostadsfasad är 60 dBA.
Bygg- och miljökontoret har beräknat att värdet uppgår till cirka 58 dBA.
Sökt bygglov bedöms inte påverka riksintresse för kulturmiljövård då fastigheten är
belägen i utkanten och intresseområdet
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Enligt cn utredning från 1970-talet av åkerklassad mark är sökt bygglov belägen inom
åkermark klass 5. Bygg- och miljökontoret bedömer att sökt bygglov inte tar i anspråk
högkvalitativ jordbruksmark enligt 3 kap 4 § miljöbalken då berörd del består av ett mindre
hörn mellan amian fastighet som inte är rationell att bruka.

Övriga förutsättningar
Fastigheten kan anslutas till det kommunala VA-nätet i enlighet med samråd med
kommunens VA-avdelning.

Lagrum
9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-01-23
Ansökan
Remissvar
Riskanalys
Tillgänglighetsutlåtande

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader inom
fastigheten Liesta 1:8

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastighetens areal är efter slutförd fastighetsreglering ca 3500 kvm.
Fastigheten är ianspråktagen och bebyggd med flerbostadshus och förråd.
Fastigheten är ligger inom fördjupad översiktsplan över Rimbo, antagen 2010-05-10 och
enligt denna är väg 77 av riksintresse.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan ligger fastigheten Liesta 1:8 inom
riksintresseområde för kulturmiljövård Skedviken (se kapitel 12).
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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.
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som
har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Samråds- och remissyttranden samt bemötanden
Bygg- och miljökontoret bedömer att fastigheterna Liesta 1:3, 1:57, Rimbo-Vallby 5:89,
Rånäs 12:1 och Beateberg 1:10 är berörda av sökt bygglov.
Ägare till fastigheten Rånäs 12:1 har enligt yttranden inga erinringar mot sökt bygglov.
Ägare till fastigheten Rimbo-Vallby 5:89 har enligt yttrande erinringar mot sökt bygglov.
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över inkomna erinringar.
Sökanden har inte inkommit med något yttrande.

r

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(4)

2018-03-09

Dnr 2017-4130

Ortala 3:24 - strandskyddsdispens och förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå erforderlig dispens enligt 7 kap 13-15 oeh 26 §§ miljöbalken för nybyggnad av ett
enbostadshus inom fastigheten Ortala 3:24
2. avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten Ortala 3:24

Motivering
Vid en besiktning utförd av bygg- och miljökontoret 14 december 2017 inom fastigheten
Ortala 3:24 framkom att sökt plats för byggnation är allemansrättsligt tillgänglig. Platsen är
belägen på ett sådant avstånd från befintlig huvudbyggnad att hemfridszonen från denna
inte sträcker sig ut över sökt plats.
Några andra av miljöbalkens nämnda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms inte
heller finnas för sökt åtgärd.
Fastigheten är så pass stor att enbostadshuset borde kunna placeras utanför strandskyddat
område.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandskyddet i normalfallet har företräde framfor 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.
En åtgärd inom strandskyddat område är förbjuden inte bara om den hindrar allmänheten
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått fardas fritt, utan redan om den
avhåller allmänheten från att beträda ett sådant område.
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.
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Den privata hemfridszonen inom sökt område bedöms utökas av nu sökt förhandsbesked
för enbostadshus på bekostnad av ett område som dag är tillgängligt för allmänheten.
Förutsättningarna för att medge strandskyddsdispens saknas då sökt åtgärd bedöms
innebära en alltför stor påverkan i strandskyddat område.
Nu sökt förhandsbesked för enbostadshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna
i 9 kap 31 § plan- och bygglagen.

Lagrum
7 kap 13,15, 18b, 18c och 26§§ miljöbalken
9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Karta
Ansökan

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus inom fastigheten Ortala 3:24.
Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan och utgör sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd men sökt plats är obebyggd.
Fastighetens areal är 1,53 ha.
Tomtplatsen omfattas av strandskydd och förbud enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. Byggoch miljönämnden har enligt 7 kap 18b § miljöbalken befogenhet att medge undantag från
förbuden om särskilda skäl föreligger.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Ortala 3:24 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken 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 strandskyddsdispens endast medges om det är förenligt
med strandskyddets syften.
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska om den som avser att vidta en bygglovspliktig
åtgärd begär det, byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas
på den avsedda platsen.
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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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Svartlöga 3:86 - förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. Avslå förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Svartlöga 3:86.

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.
Det saknas även väg fram till sökt byggnation. Anläggande av en ny väg kommer innebära
ytterligare påverkan på orörda områden.
Fastigheten Svartlöga 3:86 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 ny bebyggelse prioriteras att
ske i anslutning till befintlig bebyggelse och vägar vilket detta förslag inte bedöms göra.
Sökt förhandsbesked är placerat inom ett område som enligt miljöbalken kap 4 är klassat
som högexploaterad kust. Nybyggnation inom detta område får endast ske som en
komplettering till befintlig bebyggelse. Sökt byggnation bedöms inte vara sådan
komplettering som avses.
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.
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Förutsättningarna för att medge förhandsbesked enligt 9 kap 17 och 31 §§ plan- och
bygglagen saknas således.

Lagrum
2 kap, 9 kap 17 § och 31 § plan- och bygglagen

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-20
Karta
Ansökan

Ärendet
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Svartlöga
3:86.

Bakgrund
Fastigheten ingår i område som saknar detaljplan.
Fastighetens areal är 9,67 ha. Skifte 3 är ca 9,3 ha.
Fastigheten är obebyggd.
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:86 belägen inom
riksintresseområde för samlade kultur- och naturvärden (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:86 belägen inom
riksintresseområde för kulturmiljön (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:86 belägen inom
riksintresseområde för naturvård (se kapitel 12).
Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten Svartlöga 3:86 belägen inom
riksintresseområde för friluftslivet (se kapitel 12).
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Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga
om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, om den som avser att vidta en
bygglovspliktig åtgärd begär det.
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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Åskmolnet 2 - bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott föreslår
1. avslå bygglov för enbostadshus.

Motivering
Nu sökt enbostadshus bedöms inte vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 30 § planoch bygglagen och kan inte ses som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b § plan- och
bygglagen.

Lagrum
9 kap 30 § plan- och bygglagen.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-12
Karta
Ansökningshandlingar
Yttranden
Beviljat bygglov

Ärendet
Nybyggnad av enbostadshus

Bakgrund
Ärendet gäller prövning av den uppförda utformningen med avvikelse
Byggnadshöjd 4,3 meter, gällande detaljplan medger 3,5 meter,
Nockhöjd 8,26 meter, gällande detaljplan 7,0 meter
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Takkupor 3,2 meter bred och 2,3 meter bred, gällande detaljplan medger takkupor med 2
bredd.
Föreslagen åtgärd prövas efter att byggnaden är uppförd då den inte överensstämmer med
beviljat bygglov.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen ska bygglov ges for 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 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 Åskmolnet 1, Duggregnet 2,
Duggregnet 3, Åskmolnet 3 och Rimbo-Tomta 7:1 är berörda av sökt byggprojekt.
Ägare till fastigheten Åskmolnet 3, Duggregnet 3 och Rimbo-Tomta 7:1 har enligt yttrande
inget att erinra mot sökt bebyggelse.
Ägare till fastigheterna Åskmolnet 1 och Duggregnet 2 har inte kommit in med något
yttrande.
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Dyvik 2:35 - förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 kr förbjuda innehavare av ovanstående f a s t i g h e t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning för bad-, disk- och
tvättvatten. Detta ska. ske genom att avloppsanläggningen för omhändertagande av
avloppsvatten varaktigt kopplas boit så att utsläpp inte kan ske.

att

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
efter att projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.

Avgift
Enligt gällande taxa, antagen av Kommunfullmäktige debiteras nedlagd handläggningstid
med en timme å 1200 kronor. Fakturan skickas i separat försändelse.

Motivering
Vid besiktningen 2016-04-12 och 2016-04-21 kunde bygg- och miljökontoret konstatera att
vatten från avloppsanläggningen inte kunde rinna undan från infiltrationsbädden och att
bädden var placerad i en svacka på berg. Anläggningen är inte fackmässigt utförd och
saknar tillstånd.
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.
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En avloppsanläggning är i regel försedd med ett slamavskiljande steg och därefter ska
avloppsvattnet genomgå efterföljande rening t.ex. i en infiltrationsbädd eller annan
rcningsanordning. Det efterföljande reningsstegets uppgift är att rena det vatten som
kommer från slamavskiljaren.
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 i nuläget finns en risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närområdet och att utsläppet av avloppsvatten utgör en risk för
olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det är skäligt, enligt miljöbalken 2 kap 7 §, att
förbjuda utsläpp av avloppsvatten. Detta eftersom det kan medföra risk för smittspridning,
luktstörningar, 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 9 samt 14 § miljöbalken eftersom villkoren i beslutet daterat 2016-09-06,
diarienummer 2016-000124, inte följts av fastighetsägaren.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-13
Kartor
Beslut om förbud daterat 2016-09-06, diarienummer 2016-000124
Telefonkontakt om att förbud trätt i kraft, 2018-01-22
Mailkontakt om att förbud trätt i kraft, daterad 2018-01-19
Mailkontakt om att förbud trätt i kraft, daterad 2018-01-30

Bakgrund
Efter inkommen information från renhållningsavdelningen startades ett tillsynsärende med
diarienummer 2016-00124 då inget tillstånd fanns för befintlig anläggning i bygg- och
miljönämndens arkiv. Genom en skrivelse daterad 2016-02-29 informerades
fastighetsägaren om att ett tillsynsärende startats och gavs samtidigt möjlighet att inkomma
med uppgifter.

0

Utdragsbcstyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 3 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

3(3)

2018-03-09

Dnr 2018-231

Besiktning avseende avloppsanläggningen för bad-, disk och tvättvatten (BDT) på
rubricerad fastighet utfördes av bygg- och miljökontoret 2016-04-12 och 2016-04-21.
Vidbesiktningstillfället 2016-04-21 hade fastighetsägaren frilagt infiltrationsbädden
och det kunde då konstateras att vatten inte kunde rinna undan från bädden och att
den var placerad ovanpå en svacka i berget.
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten, med diarienummer 2016-00124,
utfördes 2016-09-06. Beslutet trädde i kraft 2017-06-30.
2016-09-19 besökte fastighetsägaren och dennes make bygg- och miljökontoret för
ett möte med handläggare då de förklarade att de redan 2016-05-14 gjort om
anläggningen. Vid besiktning 2017-03-11 konstaterades att anläggningen inte var
fackmannamässigt lagd och vatten inte kunde rinna bort som det skulle, befintligt
förbud ligger därför kvar.
Genom skrivelse 2018-01-19 informerades fastighetsägaren om att förbudet trätt i kraft.
2018-01-22 kommunicerade handläggare och fastighetsägarens make via telefon. Under
samtalet informerades handläggaren om att avloppsanläggningen fortfarande var i bruk och
att förbudet daterat 2016-000124 ej följts. Via skrivelse har fastighetsägare igen infonnerats
att förbudet träff ikraft och hur vidare handläggning går till.

Tillämplig lagstiftning
Miljöbalkcn (SFS 1998:808) 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 1, 3 och 7 §§ och 26 kap 9
och 14 §§. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.
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Rekinde 2:5 - förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Vid vite om 75 000 kr förbjuda innehavare av ovanstående lä s{ig h ci,H H H H B H H |
att släppa ut avloppsvatten till fastighetens avloppsanläggning for 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 böijar gälla sex månader från oeh med det datum som detta beslut har vunnit
laga kraft. Förbudet ska galla till dess att ny avloppsanläggning iordningställts efter att
projektering utförts och nytt tillstånd beviljats.

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

Motivering
Vid besiktningen som gjordes 2015-03-11 kunde bygg- och miljökontoret konstatera att
fastigheten saknar en godkänd avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från bad-,
disk- och tvätt. Vid besiktningen konstaterades det att bad-, disk- och tvättvatten leds ut till
en brunn och sedan vidare mot dike.
Aktuellt dike mynnar ut i sjön Sottcrn.
Bygg- och miljönämnden bedömer att det i nuläget finns en risk att otillräckligt renat
avloppsvatten läcker ut i närornrådet och att utsläppet av avloppsvatten utgör en risk för
olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9 kap 3 § och miljön.
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.
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En avloppsanläggning är i regel försedd med ett slamavskiljande steg och därefter ska
avloppsvattnet genomgå efterföljande rening t.ex. i en infiltrationsbädd eller annan
reningsanordning. Det efterföljande reningsstegets uppgift är att rena det vatten som
kommer från slamavskiljaren.
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,
luktstörningar, 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 2015-06-08,
diarienummer 2014-001033, inte följts av fastighetsägaren.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-12
Karta
Beslut om förbud daterat 2015-06-08, diarienummer 2014-001033
Skrivelse om att förbud trätt i kraft, daterad 2017-09-01

Bakgrund
Ägare till fastigheten Rekinde 2:5 informerade 2014-04-29 bygg- och miljönämnden om
att bad-, disk- och tvättavlopp på rubricerad fastighet avleds till undennålig
avloppsanläggning.
Ägare av aktuell fastighet informerades om startat tillsynsärende genom skrivelse daterad
2015-01 -21 och gavs samtidigt möjlighet att yttra sig. Inget yttrande inkom.
Bygg- och miljökontoret utförde 2015-03-11 besiktning på fastigheten. Bad-, disk- och
tvättanläggningen består av en betongbrunn, ingen efterföljande rening har lokaliserats.
Vid genomgång av Bygg- och miljönämndens register och arkiv har heller inget tillstånd
till avloppsanläggningen påträffats.
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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 §.
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Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2017
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. godkänna samt till kommunfullmäktige lämna årsredovisning (interkontroll 2017
inkluderad), daterad 2017-12-31, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2017.

Sammanfattning
Under 2017 bedöms måluppfyllnaden sammantaget vara god, dock inte avseende
kontrollfrekvens för livsmedelskontrollen. Under 2017 genomfördes en utredning avseende
förutsättningar och former för en eventuell samverkan mellan Täby och Norrtälje kommun
inom kontrollområdet livsmedel. Efter genomförd utredning beslutades om en
avtalssamverkan från den 1 januari 2018 mellan Täby kommun (SRMH) samt Norrtälje
kommun. Syftet är att göra livsmedelskontrollen inom det samlade geografiska området
mer långsiktigt hållbar.
Ekonomin visar en positiv avvikelse på 1 813 tkr jämfört med budget. Intäkterna blev
1 812 tkr lägre än budget samtidigt som kostnaderna blev 3 625 tkr lägre än budget.
Viktiga områden under året har bl.a. varit fortsatt arbete med effektivisering genom
digitalisering, direkt feedback från våra kunder och självklart leverans av beslut.
Kundnöjdheten mäts omedelbart i anslutning till beslut i ett ärende om tillstånd och tillsyn
(direkt feedback) och presenteras på skärmar på bygg- och miljökontoret. Kundnöjdheten
är samlat hög, ca 90 %, men viktigast med den "direkta feedbacken" är att kontorets kunder
lämnar synpunkter som används i den systematiska verksamhetsutvecklingen. Under året
har kontoret haft 23 besök från andra kommuner/organisationer som har varit intresserade
av arbetet med systematisk verksamhetsutveckling och digitalisering.
Under sommaren genomfördes åter initiativet, "Bygglov och VA-bussen", där kontoret
under juli månad träffade invånare på plats i olika delar av kommunen. Kontoret fanns på
plats i Hallstavik, Älmsta, Rimbo och Bergshamra.
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Sammanlagt var det minst 650 besökande sällskap, emellanåt var besökarna så många att
registreringen fick prioriteras bort. Ca 350 personer svarade på enkätfrågor om bemötande
m.m., 96 % av de svarande var mycket nöjda med servicen. Kontoret kan också konstatera
att vi når andra kunder/invånare än de som normalt besöker kontoret på "Kvällsöppet".
Under året har också flera viktiga gemensamma utbildningar genomförts, t ex utbildning i
normmedvctet arbetssätt, utbildning inom LEAN-filosofin samt "Förenkla helt enkelt".
Internkontrollen för 2017 visade inga avvikelser varför det heller inte är aktuellt med
åtgärder.
Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-12
Årsredovisning Bygg- och miljö 2017, daterad den 31 dec 2017.
Bakgrund
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämndens verksamhet följas upp vid
årets slut.

Samberedning
Samberedning är inte aktuellt för en årsredovisning.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämndens verksamhet följas upp vid
årets slut. Nämndernas verksamhet och verksamhetens resultat och ekonomi för år 2017
ska redovisas. Både uppföljning av verksamhet, mål och ekonomi ska göras i det centrala
ekonomisystemet Rodret. Uppföljningen görs enligt en gemensam mall för
årsredovisningen. Den gemensamma mallen i Rodret innehåller obligatoriska ekonomiska
tabeller som ska användas. Innehållet i tabellerna hämtas från de ekonomiska rapporterna i
Rodret.

Koppling till gällande styrdokument
Mål & budget samt Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2017.

Lagkrav
Är inte tillämplig.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomin visar en positiv avvikelse på 1 813 tkr jämfört med budget. Intäkterna blev
1 812 tkr lägre än budget samtidigt som kostnaderna blev 3 625 tkr lägre än budget.
Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig.

Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning den 9 april och
kommunfullmäktige den 7 maj. Nämndsbehandlad årsredovisning skickas till
strategistaben@norrtalie.se senast den 20 mars.
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Yttrande till kommunrevisionen gällande rapport- Granskning av
tillämpning av offentlighetsprincipen
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta
1. Överlämna nedan yttrande till Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer som sitt
eget.
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC
genomfört revisionsgranskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas
liantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig och därmed inte helt i linje
med lagstiftningens krav avseende offentlighetsprincipen. Rapporten pekar på några
förbättringsområden. 1 ärendet redogörs för på vilket sätt bygg- och miljönämnden kommer
att arbeta med dessa områden.
Bakgrund
Norrtälje kommun är en snabbt växande kommun i Stockholmsregionen och har de senaste
åren haft en befolkningstillväxt på över 1000 personer per år. Detta kräver en organisation
som är flexibel, effektiv och kompetent för att möta de utmaningar som kommunen står
inför framöver. Utomstående analyser och granskningar ger värdefull information och
rekommendationer som används i kommunens ständiga förbättringsarbete för att hantera
dessa utmaningar. De förtroendevalda revisorernas granskningar av kommunens
verksamhet är en viktig del i utvecklingen för att skapa bästa möjliga mervärde av
befintliga resurser för invånarna och en långsiktigt hållbar tillväxt med kvalitativa
välfårdstjänster.

Samberedning
Ärendet har bereits av bygg- och miljökontoret och samverkats med kansliet.
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Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en
granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen. Syftet var att bedöma om
kommunstyrelsens och nämndernas registrering och utlämnande av allmänna handlingar är
ändamålsenlig och i enlighet med lagstiftningen.
Kommunen arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och för att vidareutveckla och
förstärka den interna kontrollen ger granskningen ett antal rekommendationer som
kommunen ser som värdefulla i det fortsatta arbetet. Den initiala revisionsrapporten från
december reviderades den 22 januari 2018 p.g.a. en felaktig rekommendation om att byggoch miljönämnden bör utse en delegat för beslut om att inte lämna ut en allmän handling.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas
hantering av allmänna handlingar inte är helt ändamålsenlig och därmed inte helt i linje
med lagstiftningens krav avseende offentlighetsprincipen.
Följande synpunkter lämnas och åtgärder vidtas inom bygg- och miljökontoret med
anledning av de punkter som noterats i revisionen.

• Delegationsordning och delegat
Den felaktighet avseende delegat för beslut om att inte lämna ut en allmän handling som
PwC anger har ändrats i den reviderade revisionsrapporten, kvarstår på sid 11, pkt 3.3.1
samt på sid 17, pkt 4.1 i den reviderade rapporten.
PwC har i sin rättelse kommenterat bygg- och miljönämndens upplägg på
delegationsordning, dock utan att lämna någon rekommendation om ändring. I sin
sammanfattande kommentar anger PwC att det är ovanligt med generell beslutanderätt.
PwC anger att det är att föredra att det i en delegationsordning framgår inom vilka
specifika ärenden som någon har beslutanderätt. PwC anger att beslutanderätten riskerar
att bli otydlig och riskerar att försämra nämndens och kommuninvånarnas insyn gällande
beslut som fattas på delegation.
Bygg- och miljönämnden anser att nämnden och kommuninvånarna idag har möjlighet
till god insyn i de ärenden som beslutats på delegation. Samtliga av dessa ärenden
(oavsett beslutsdelegat) återfinns i delegationslistan till respektive nämndsammanträde
och publiceras i nämndens respektive protokoll. Vid varje nämndsammanträde föredras
muntligen några beslut som fattats på delegation. Nämndsledamötema har då också
möjlighet att ställa frågor om, eller komma med synpunkter på, vilket beslut som helst
som återfinns på delegationslistan. Om nämnden så önskar kan den när som helst
återkalla delegationen. Kommuninvånarna i sin tur har möjlighet att begära ut de beslut
invånaren önskar ta del av.
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Av delegationsordningen framgår vilka ärenden som inte är delegerade, det framgår
också vilka ärenden som inte får vidaredelcgeras såsom överklagande av beslut och
domar som ändrar delegatens beslut eller att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa
beslutad av kommunfullmäktige. Förvaltningsdirektören fattar beslut om vilka
ärendetyper som vidaredelegeras och till vilken delegat. Detta beslut är naturligtvis i sig
allmänt och offentligt. Bygg- och miljönämnden har i nuläget inte för avsikt att ändra
upplägget på delegationsordningen.

• Översyn av dokumenthanteringsplaner
Bygg- och miljönämnden har en ny dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning från
den 21 juni 2017. Dessutom finns gallringsbeslut för information av tillfällig eller ringa
betydelse från den 25 september 2017. Nämnden har för avsikt att årligen
aktualitetspröva dokumenthanteringsplanen i början på vatje år.
Dataskyddsombudet som enligt dataskyddsförordningen ska utses har ett granskande
uppdrag och en rådgivande roll som kommer att innebära att denne bl.a. ska säkerställa
att samtliga nämnder kontinuerligt ser över och vid behov reviderar sina
dokumenthanteringsplaner.

• Utlämnanden av allmän handling
Kommunstyrelsen har, som även nämns i revisionsrapporten, under 2017 haft flertalet
öppna utbildningstillfällen om offentlighetsprincipen. Flera av bygg- och miljökontorets
tjänstemän har deltagit vid dessa utbildningar.
• Internkontroll
Bygg- och miljönämnden har för avsikt att i kommande internkontrollplaner lägga till
kontrollområde avseende hantering av allmänna handlingar.

Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse 2018-02-19
Missiv
Revisionsrapport; Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen, daterad 2017-1205, reviderad 2018-01-22.

Koppling till gällande styrdokument
Är inte tillämplig

Utdragsbestyrkandc

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

au § 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2018-03-09

Dnr 2017-4405

Lagkrav
Är inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser
Är inte tillämplig

Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig

Tidplaner
Bygg- och miljönämndens skriftliga yttrande över revisionsrapporten ska tillställas
revisionen senast 15 mars 2018.
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Allmän information
Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
1.

Kommande ärende Arholma 4:10

2.

Ärende Södra Råda 3:5

3.

Livsmedelsenheten på SRMH

4.

Delegationslistorna till nämnden
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