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Fastighetsregisterutdrag
Förhandsbesked bygglov
Vattenprov
Norrtälje Velända S:1

NORRTÄLJE VELÄNDA 1:52
Utdragsdatum

2022-08-10

Fastighet

NORRTÄLJE VELÄNDA 1:52
Godkänd FR: 2022-05-18
Godkänd IR: 2022-05-31
Beräknat aktualitetsdatum IR: 2022-08-09

Distrikt

Roslags-Bro
Anm: Socken: Roslags-Bro

Ursprung

NORRTÄLJE VELÄNDA 1:5

Adress

Bredsjön Sjövägen 41 76175 Norrtälje

Areal

Land: 63 224 kvm

Andel i

Samfällighet

Koordinater fastighet

Omr.

N-koord

E-koord

Karta

1

6644422.4

710727.1

-

2

6644369.9

710813.7

-

3

6644443.7

710923.9

-

4

6644514.3

710767.5

-

Åtgärder

Rättigheter
grunduppgifter

Kommundel: Norrtälje

Vatten: - kvm

Totalt: 63 224 kvm

NORRTÄLJE VELÄNDA S:1

Procent 2

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum

Aktbeteckning

Avstyckning

2022-05-17

0188-2022/51

Rättsfh.

Typ av rättighet

Ändamål

Aktbeteckning

Last

Avtalsservitut

Se beskrivning

01-im1-69/3921.1

Vattentäkt

0188-2022/51.1

Beskr: Vattentäkt
Last

Oﬃcialservitut

Beskr: Rätt att ta vatten ur brunn, se ka1
Last

Oﬃcialservitut

Vattenledning

0188-2022/51.2

Beskr: Rätt att anlägga, underhålla och förnya vattenledning, se ka1
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Planer och
bestämmelser

Inga planer eller bestämmelser.
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Adress:
Målsäter Fastighetsmäklare AB
Apelsinvägen 46
741 31 Knivsta

Telefon: 070-240 6000
E-post: bjorn@malsater.se
Webbadress: www.malsater.se

sida 1 av 2

Bankgiro: 686-0175
Organisationsnr: 556823-2648
Godkänd för F-skatt
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Lagfarter

Lagfart

Inskr.dag

Aktbeteckning

2007-03-15

07/2369

2007-03-15

07/2369

2003-07-01

03/7407

2003-07-01

03/7407

Eriksson Thomas
Bredsjövägen 8
76175 Norrtälje
Andel: 3/20
Köp 2007-02-21, Andel: 3/20

Ågren Susanne
Bredsjövägen 8
76175 Norrtälje
Andel: 17/20
Köp 2003-05-14, Andel: 17/20

Inteckningar

Inga inteckningar hittades hos lantmäteriet

Inskrivning

Nr

Inskr.dag

Aktnummer

Typ

1

1969-07-02

69/3921

Avtalsservitut

VATTENTÄKT
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Susanne Ågren
Bredsjövägen 8
761 75 NORRTÄLJE

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt två
komplementbyggnader (garage och stall)
Fastighet

VELÄNDA 1:5
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt två komplementbyggnader
stycken enbostadshus alternativt fritidshus inom fastigheten Velända 1:5 med stöd av 9 kap
17 § samt 9 kap 31 § plan- och bygglagen,
2. ta ut en avgift på 16 770 kronor, enligt gällande taxa beslutad av Kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Faktura skickas i separat försändelse.
Motivering

Förhandsbeskedet överensstämmer med Norrtälje kommuns översiktsplan.

Förhandsbeskedet för nybyggnad av enbostadshus samt två komplementbyggnader är inte
att betrakta som ny sammanhållen bebyggelse utan en mindre komplettering, som inte
behöver planläggas enligt 4 kap plan- och bygglagen. Behov att anlägga nya vägar och
gemensamt avlopp saknas. Sökt lokalisering bedöms inte heller försvåra en eventuell
framtida planläggning.
Förhandsbeskedet 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.
Förhandsbeskedet för nybyggnad av enbostadshus samt två komplementbyggnader bedöms
vara förenligt med bestämmelserna i 9 kap 17 och 31 §§ plan- och bygglagen.
Sökande har visat att vatten- och avloppsfrågan går att lösa, se separat utlåtande.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

Box 808, 761 28 Norrtälje

Estunavägen 14

0176-710 00

bygg.miljonamnden@norrtalje.se

ORGANISATIONSNUMMER

WEBB

212000-0217

norrtalje.se

norrtalje.se

Dokumentet är elektroniskt signerat

SAMHÄLSSBYGGNADSKONTORET

Förhandsbesked - BoM 2021-001746 - Johan Andersson - 2021-12-09 -

Förhandsbeskedet går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken.
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har granskat ärendet om förhandsbesked på fastigheten
Velända 1:5 utifrån risken för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Hästhållning är en verksamhet som typiskt sett har viss omgivningspåverkan i form av bl.a.
lukt och flugor. I dagsläget finns det dock inga generella bestämmelser om vilka
skyddsavstånd mellan bostäder och stall/hage som bör finnas, utan en bedömning görs
utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. I en sådan bedömning beaktas omständigheter
som verksamhetens storlek samt lokala förhållanden som t.ex. topografi, förhärskande
vindriktning och bebyggelsestruktur.
Området för den aktuella fastigheten har en lantlig karaktär med skog och ängsmarker men
ligger samtidigt i nära anslutning till detaljplanerat område för detaljplan Velända 1:5 m.fl..
Intill fastigheten Velända 1:5 ligger vattenförekomsten Bredsjön. Bredsjön, med tillhörande
avrinningsområde som sträcker sig in på fastigheten Velända 1:5, utgör område med höga
naturvärden med anledning av att sjön har ett högt limnologiskt värde och representerar en
relativt sällsynt sjötyp. Området används i stor utsträckning för undervisning och forskning.
Bredsjön har en intressant växtlighet som i undervattensvegetationen domineras av
kransalger (bland annat den rödlistade arten Rödsträfse) och sjön är i stort sett opåverkad av
föroreningar.
Bygg- och miljönämnden bedömer att ansökt förhandsbesked med tillhörande hästhållning
kan beviljas under förutsättning att hästhållningen anpassas för att inte påverka Bredsjön
eller intilliggande bostäder på ett negativt sätt. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att
beslut om förhandsbesked ska förenas med följande villkor:
- Ett skyddsavstånd på minst 10 meter ska hållas mellan hagar och fastighetsgränser som
omfattas av detaljplan.
- Stallgödsel ska lagras i lagringsutrymme som är tätt och utformat så att avrinning eller
läckage till omgivningen inte kan ske. Lagringsutrymmet måste vara stort nog för att klara
gödsellagring under minst sex resp. åtta månader beroende på antal hästar.
- Spridning av gödsel eller stukalagring får inte ske inom fastigheten Velända 1:5. Vid
bortlämnande av gödsel ska dokumentation finnas hos båda parter över vilket gödselslag,
datum, lämnare/mottagare och mängd gödsel som lämnats/mottagits.
- Mockning av hagar ska ske regelbundet.
Bygg- och miljönämnden vill även informera om att om antalet hästar som ryms på
fastigheten efter att stallbyggnaden är klar kommer att vara 5 eller fler ska en förprövning
göras hos Länsstyrelsen enligt 5 § Djurskyddsförordningen (1988:539).
Upplysningar

Vänligen uppge förhandsbeskedets diarienummer vid ansökan om bygglov. Detta beslut om
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggprojektet. Bygglov ska sökas i vanlig
ordning. Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
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Detta beslut kan komma att överklagas av berörda sakägare. Observera att beslutet vinner
laga kraft tidigast tre veckor efter det att berörda grannar/sakägare fått del av beslutet, och
under förutsättning att ingen överklagar beslutet. Ni som sökande ansvarar själv för att
kontrollera hos Bygg- och miljönämnden om beslutet har vunnit laga kraft.
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart
avbrytas i den del som kan beröra fornlämningen. Den som leder arbetet ska omedelbart
anmäla omständigheten hos Länsstyrelsen.
Sökanden har visat att möjligheter att ordna vatten- och avloppsförsörjning finns.
Fastighetsägare är ansvariga för att fastigheten har en avloppslösning som uppfyller dagens
lagkrav. Anläggande av en avloppsanläggning kräver tillstånd och ansökan ska lämnas in
till Bygg- och miljönämnden i god tid innan anläggningsarbetet avses påbörjas. Vid
ändringar i belastningen på befintlig avloppsanläggning krävs en anmälan om ändring till
bygg- och miljönämnden. Vid borrning av dricksvattentäkt bör SGU:s rekommendationer
och Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning följas. Farbar väg för
slamtömningsfordon ska anordnas i enlighet med kraven från Norrtälje Vatten och Avfall.
Samråds- och remissyttranden

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ägare till fastigheterna Velända 1:16,
Velända 1:17, Velända 1:18, Velända 1:25, Velända 1:3, Velända 1:5, Velända 10:1 är
berörda av nu sökt åtgärd.
Ägare till fastigheten Velända 1:16 har enligt yttranden erinringar mot sökt förhandsbesked.
Ägare till fastigheten framför att det råder osäkerhet om infart till det bostadshus som
ansökan om förhandsbesked avser då det kommer att ske tätt inpå ägarnas tomt, och
eventuellt påverka såväl naturupplevelsen på tomten som marknadsvärdet på fastigheten
Velända 1:16. Denna trafik kan antas bli särskilt omfattande om någon form av
hästuthyrning kommer att ske i anslutning till stallbyggnaden.
Idag förekommer ingen biltrafik på stickvägen och trafiken på Sjövägen är sporadisk då
området är bebyggt med fritidshus. Områdets karaktär som fritidshusområde kommer att
starkt förändras om det bebyggs med bostadshus och ett beviljande av den nu inlämnade
ansökan blir början på en sådan förändring av området.
I 2 kap. 9 § PBL stadgas att lokalisering, placering och utformning av
byggnadsverk m.m. inte får ske så att den avsedda användningen kan medföra en
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för
människors hälsa och säkerhet, eller betydande olägenhet på annat sätt. Vad som
ska anses utgöra en betydande olägenhet måste bedömas mot bakgrund av samtliga
föreliggande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen ska ske med
utgångspunkt i områdets karaktär och förhållandena på orten (jfr MÖD 2013:1).
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att trafikmängden och utrymmet på lokalvägen
kommer att påverkas, men att denna påverkan inte kan förväntas bli så pass betydande att
åtgärden medför betydande olägenheter för omgivningen.
Ingen annan av ägarna har lämnat in erinran mot nu sökt åtgärd.
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Handläggare för ärendet har varit: Daniela Nylander.
Kontakt: 0176-710 00 (Kontaktcenter).
Beslutsdelegat har varit:
Johan Andersson
Bygglovschef
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, adressen finns i sidfoten. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert
namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen ska 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.
Med delgivning till ägare till fastigheterna: Velända 1:16
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Resultat från dricksvattenprov: 2100596

Utfärdad

2021-11-08

Provtagning

2021-11-03

Typ av prov

Familj paket

Analyserad

2021-11-08

Fastighetsbeteckning

Velända 1:5

Beställare

Thomas Eriksson Bredsjövägen 8. 761 75 Norrtälje

Laboratorium

Vatteninfo

Ankomstdatum

2021-11-03

Utfärdad av

MS
SLV
Estetisk, Hälsa, Teknisk

Ospecificerade

Bedömning
(Estetisk, Hälsa,
Teknisk)

e

Min

SLV riktvärde

Undersökning av

Resultat

h

t

Otjänligt

Max

E. coli (indikatoranalys) CFU per 100 ml

Ej
påvisbar

1

10

Tjänligt

Koliforma bakterier (indikatoranalys) CFU per 100
ml

Ej
påvisbar

50

500

Tjänligt

Ammonium mg/l NH4

0,225

1,5

Fluorid mg/l F

1,03

1,3

Järn mg/l Fe

< 0,01

0,5

Kemisk oxygenförbrukning CODMn mg/l O2

< 2,3

8

Klorid mg/l Cl

25

300

Konduktivitet mS/m

55,2

pH

7,77

Total hårdhet (beräknad) ⁰dH

16,1

Turbiditet FNU

0,33

0,5

Tjänligt
6

Tjänligt

0,5

Tjänligt
Tjänligt

100

Tjänligt

10,5

6,5

Tjänligt

15

Tjänligt med anm. (T)
3

Tjänligt

Provresultatet avser endast det testade vattenprovet.

Adress: Vatteninfo Sverige AB, Kaserngatan 11, 761 46 Norrtälje, Sverige

https://www.vatteninfo.com/waterSample/DisplayWaterSample?sampleHeadId=2208
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Resultat från dricksvattenprov: 2100596

N 6646025

N 6641221

1:17 830

2021-03-16
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