
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22                      1
        
 
Plats och tid Lejonet, kommunhuset, klockan 08:30 – 12:00 
  
Beslutande 
Ledamöter Göran Ohlsson (L), ordförande Hans Wickstrand (KD) 
 Göran Olsson (S)  Kerstin Sterner (M) 
 Göran Torstensson (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare  Björn Johansson (M)  Peter Domini (L) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare Lars-Mikael Andersson (S) 

 
Tjänstemän Andréas Beutler, plan- bygg- och miljöchef 

Theres Benito, miljöinspektör 
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

Irene Settergren, byggnadsinspektör 
 Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör 

Jonas Henriksson, miljöinspektör 
 

  
Justering 
Justerare Björn Johansson (M) 

 
Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
                         Jacob Österlund 
 
Ordförande   .............................................................................. 
  Göran Ohlsson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Björn Johansson 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Bygg- och miljönämnden     

Sammanträdesdatum 2020-09-22 

Datum för anslags 2020-     -  Datum för anslags 2020-     - 
uppsättande     nedtagande 

Förvaringsplats för  Samhällsbyggnadskontoret, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 
    Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 2 
   
   
BMN § 94 Dnr 2020-372  
   

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Den 14 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (EU) 2017/625 i kraft. Den ersatte den tidigare gällande kontroll-
förordningen (EG) 882/2004. För att säkerställa att bygg- och miljönämnden fort-
satt har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll behöver taxebestämmel-
serna anpassas till den nya EU-förordningen. 
 
 
Bilagor  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-14 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige  
1. att anta ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bifo-

gat förslag till taxa.  
2. att taxan börjar gälla från och med 2021-01-01  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 4 
   
   
BMN § 96 Dnr L 2020-000244  
   

Bygglov Nybyggnad Sjöbod,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra sjöbodar på rubricerad fastighet. Sjöbodarna 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i röd kulör och med en takbe-
läggning av tegelröda betongpannor. De kommer att få samma utseende som intil-
liggande sjöbodar i området. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan Fiskeläget Fotö fastställd av länsstyrelsen 1958-06-
07. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss till miljö och de har inkommit med ett remissvar. 
De skriver att miljöteknisk markundersökning ska göras innan startbesked ges. Vi-
sar sig området vara förorenat ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28§ 
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till miljöenheten i 
god tid (minst 6 veckor) innan markarbetena påbörjas.  
 
Ärendet har ej skickats till grannar för hörande då åtgärden är planenlig. Bygg-
nadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor  
Situationsplan  2020-08-06 
Ansökan om bygglov  2020-08-06 
Fasadritning  2020-08-06 
Plan / Sektion / Fasad  2020-08-06 
Remissvar   2020-08-21 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kostnaden för beviljat bygglov är 12 854 kr. (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-08-06 (se mottag-
ningsbekräftelse för senast inkommen komplettering). Faktura på avgiften skickas 
separat 
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BMN § 96 Dnr L 2020-000244  
   

 

Upplysningar 

Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbe-
sked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämn-
den för godkännande. 

Förslag till kontrollplan 

• Miljöteknisk markundersökning 

I detta ärende krävs utstakning. Kontakt tas med byggnadsinspektör senast 14 da-
gar innan arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden. Tekniskt samråd krävs ej i 
detta ärende.  

Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för 
slutbesked senast vid slutsamråd 

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov  

• Fotodokumentation 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 
av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Åt-
gärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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BMN § 97 Dnr L 2020-000197  
   

Nybyggnad komplementbyggnad,  
 

Ansökan avser bygglov för att uppföra en komplementbyggnad om 22 kvm på ru-
bricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i 
vit kulör och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Björkö Centrala Delen” fastställd av länsstyrel-
sen 1989-03-22. Följande avvikelser noteras mot plan. 

• Byggnaden placeras 2,5 meter från tomtgräns  

 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
För den aktuella fastigheten gäller en byggnadsplan från år 1989. Enligt 17 kap. 4 § 
första stycket ÄPBL gäller den som detaljplan. Planen reglerar inte avståndet mel-
lan bebyggelse och tomtgräns. Enligt bestämmelsens tredje stycke ska därmed 39 § 
byggnadsstadgan (1959:612), BS, tillämpas som bestämmelse i planen.  
Åtgärden innebär avvikelser från detaljplanen genom att byggnaden placeras 
mindre än 4,5 meter från tomtgräns.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detalj-
plan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Av-
vikelsen anses dock vara så stor att det inte kan godtas som en liten enligt 9 kap. 
31b §, PBL. 
  
Utformningskraven enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL bedöms vara 
uppfyllda. Åtgärden bedöms inte vara betydande olägenheter för omgivningen.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor  
Ansökan om bygglov  2020-06-11 
Situationsplan  2020-08-13 
Grannehörande  2020-08-17 
Planritning   2020-07-20 
Plan / Sektion / Fasad  2020-07-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900).   

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
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BMN § 97 Dnr L 2020-000197  
   

 
Avgiften för beviljat bygglov är 7 728 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-08-13. Faktura på avgiften 
skickas separat. 

 

Upplysningar 

Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL).  
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämn-
den för godkännande. 

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 
av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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BMN § 98 Dnr L 2019-000051  
   

Ändring av bygglov, tillbyggnad kontorslokaler, Hult 3:8 
 
Ansökan avser bygglov för ändring av befintligt bygglov, daterad 2019-04-16 på ru-
bricerad fastighet. Ändringen innebär att tillbyggnaden kommer att ligga ca 0,5 
meter lägre än den befintliga tillbyggnaden.  
 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ’’Hönö Klåva Butiksområde” fastställd av länsstyrel-
sen 1993-08-06. Inga avvikelser noteras mot plan. 
 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till berörda grannar för hörande då åtgärden anses plan-
enlig. 
 
Den aktuella fastigheten ligger inom ett område som i detaljplanen är betecknat 
med JCm. Beteckningen medger småindustri, hantverk och centrum och att verk-
samheter inte får vara störande för omgivningen. Åtgärden bedöms inte vara bety-
dande olägenheter för omgivningen. 
 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet 
och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (en-
ligt 9 kap. 30 § PBL). 
 
Anpassning- och utformningskraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL be-
döms vara uppfyllda. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor  
Beslut  2019-04-16 
Fasadritning 2020-08-28 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Startbesked beviljas enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 9 
   
   
BMN § 98 Dnr L 2019-000051  
   

 
Avgiften för beviljat bygglov är 4 838 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Upplysningar 

Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för 
slutbesked: 

• Ifylld och signerad kontrollplan 
• Brandskyddsdokumentation 
• Luftflödesmätning och OVK 
• Elintyg 
• Fotodokumentation på slutförd åtgärd 

 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 
av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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BMN § 99 Dnr L 2020-000221  
   

Tillbyggnad och utvändig ändring bostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad samt utvändig ändring av bostads-
hus på rubricerad fastighet. Det är endast ett boende idag och man vill bygga om 
det till två lägenheter. Ändringen innebär byte av fasadbeklädnad från eternitplat-
tor till träfasad samt samtliga fönster i huset till 3 glasfönster med aluminiumram. 
Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med 
en takbeläggning av tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Åtgärden ses som en upprustning och renovering för bevarande av byggnaden, och 
anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha 
en god form- och materialverkan.  
 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte 
strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla anpass-
ning- och utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 
 
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta plan-
läggning enligt 4 kap. PBL.  
 
 
Bilagor  
Ansökan om bygglov  2020-07-12 
Grannehörande  2020-08-26 
Situationsplan  2020-09-10 
Planritning   2020-09-10 
Sektionsritning  2020-09-10 
Fasadritning  2020-09-10 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs i detta ärende. Som kontrollansva-
rig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. 
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BMN § 99 Dnr L 2020-000221  
   

 
Avgiften för beviljat bygglov är 15 357 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-09-10. Faktura på avgiften 
skickas separat. 

 
Upplysningar 

Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL).  
Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till 
samråd. Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning  

• Kopia på färdigställandeskydd 

• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 

• Rivningsplan 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 
av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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BMN § 100 Dnr L 2020-000037  
   

Rättelseföreläggande med vite, rivning av altan,  
 
Mark- och miljödomstolen har konstaterat i en dom (P 1197-16) daterad 2016-10-
24 att bygglov inte kan ges för den ansökta åtgärden; tillbyggnad av altan på rubri-
cerad fastigheten. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.  

Mark- och miljödomstolens avgörande står fast då Mark- och miljööverdomstolen 
inte gav prövningstillstånd daterad 2016-12-21, Mål nr P 10055-16.  

Fastighetsägarna har uppmanats att inkomma med förklaring och även möjlighet 
att vidta rättelse senaste 2020-07-31, enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och därmed fått chans att yttra sig. 

Vid kommunens platsbesök den 2020-09-02 kunde konstateras att ingen rättelse 
vidtagits, se foton från platsbesök.  

 

Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och beho-
vet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta 
att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen. 

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 
strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av la-
gen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsver-
ket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande), enligt 11 kap. 20 § PBL. 
Ett föreläggande enligt 20 § får förenas med vite, enligt 11 kap. 37 § PBL.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att tiden är rimlig dvs. att tillbyggnaden ska ri-
vas inom tre månader från det att beslutet har vunnit laga kraft. Detta då fastig-
hetsägarna har tidigare getts möjlighet att vidta rättelse.  

Enligt lag (1985:206) om vite 4 §,  om det är lämpligt med hänsyn till omständig-
heterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp 
för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om 
föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten un-
derlåter att fullgöra denna. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att vitets storlek står i proportion till adressater-
nas då de äger en fastighet med ekonomiskt värde samt att vitesbeloppet bedöms 
vara en liten del av kostnaderna som uppstår för att utföra åtgärden. Det löpande 
vitet bedöms skäligt utifrån kostnaderna för att riva och för att det görs inom rimlig 
tid.   
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Bilagor  
Situationsplan   2020-09-07 
Bilder från platsbesök   2020-09-02 
Utgående skrivelse   2020-06-01 
Delgivningskvitto   2020-07-01 
MMD, P1197-16   2016-10-24 
MÖD, P10055-16   2016-12-21 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs, 
 och  

, ägare till fastigheten , att  senast inom tre må-
nader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att riva till-
byggnaden som är rödmarkerad på bifogad situationsplan.  

Föreläggandet förenas med ett löpande vite för fastighetsägarna  
 och 

, om 10 000 kr vardera för varje månad, räknat från och med ovan an-
givna tidpunkt som rivningen inte har utförts.  

2. Med stöd av 11 kap 40 § plan- och bygglagen skickas beslutet till inskriv-
ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.  

 
 
Upplysningar 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.  

Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den för-
sumliges bekostnad och hur det ska ske.  
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BMN § 101 Dnr L 2020-00251  
   

Om- och tillbyggnad samt utvändig ändring av bostadshus,  
 
Ansökan avser rivningslov för att riva befintliga tillbyggnader, bygglov för om- och 
tillbyggnad samt utvändig ändring; från eternitplattor till träfasad med lockpanel 
av ett bostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en 
fasadbeklädnad av trä i vit kulör. 

Räcken till balkong kommer att utföras av trä i vit kulör och vara tidstypiskt med 
stående träplank med detaljer som liknar spröjsen på fönstren 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”SPL FÖR DEL AV KALVSUNDS MUNICIPALSAM-
HÄLLE ” fastställd av länsstyrelsen 1931-12-04. Inga tillkommande avvikelser note-
ras mot plan. 

 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  

Åtgärden ses som en upprustning och renovering för bevarande av byggnaden, och 
anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha 
en god form- och materialverkan.  

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet 
och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (en-
ligt 9 kap. 30 § PBL).  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 
 
Bilagor  
Ansökan om bygglov  2020-08-17 
Fasadritning  2020-08-17 
Föreläggande  2020-08-26 
Plan / Sektion  2020-09-03 
Fasadritning  2020-09-03 
Situationsplan  2020-09-03 
Skrivelse   2020-09-04 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 15 
   
   
BMN § 101 Dnr L 2020-00251  
   

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Rivningslov beviljas enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs i detta ärende. Som kontrollansva-
rig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  

Avgiften för beviljat bygglov är 20 005 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-09-03. Fak-
tura på avgiften skickas separat. 

 

Upplysningar 

Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL).  
Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till 
samråd. Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 

• Förslag till kontrollplan 

• U-värdena för klimatskalet (tak, fönster, golv, vägg) 

• Kopia på färdigställandeskydd 

• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 

• Rivningsplan 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 
av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 16 
   
   
BMN § 102 Dnr L 2020-000038  
   

Tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med balkong ovanpå och utvändig ändring; 
från eternitplattor till stående panel och lock (fasad mot öst) av ett enbostadshus på 
rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä 
i vit kulör.  

Räcken till balkong kommer att utföras av trä i vit kulör.  

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Källö-Knipplan (Knipplan och Sydöstra Källö) ” fast-
ställd av länsstyrelsen 1969-04-16. Inga avvikelser noteras mot plan. 

 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  

Åtgärden ses som en upprustning och renovering för bevarande av byggnaden, och 
anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha 
en god form- och materialverkan.  

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet 
och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (en-
ligt 9 kap. 30 § PBL).  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 
Bilagor  
Ansökan   2020-02-03 
Ansökan   2020-07-27 
Fasadritning  2020-08-20 
Fasadritning  2020-08-20 
Planritning   2020-08-20 
Situationsplan  2020-07-27 
Förslag till kontrollplan   2020-02-03 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan avslås, med motiveringen ”Bristande an-
passning till kulturmiljöprogrammet, i kombination med stor exponering mot om-
givningen”. 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 17 
   
   
BMN § 102 Dnr L 2020-000038  
   

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Kerstin Sterners (M) förslag, ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Kerstin Sterners (M) förslag. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov avslås enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).   

Avgiften för avslag är 2 700 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-08-20. Faktura på avgiften 
skickas separat. 

 

Upplysningar 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas, se överklagandehänvisning.  

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 18 
   
   
BMN § 103 Dnr L 2020-000089  
   

Bygglov i efterhand mur och parkeringsplatser,  
Ansökan avser bygglov i efterhand för mur och parkeringsplatser på rubricerad fas-
tighet. 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Öckerö Hamn mm” fastställd av länsstyrelsen 1980-
08-21. 
Följande avvikelser noteras mot plan. 

• Mur och parkeringsplatser placeras inom vägmark och parkmark beteck-
nat område.  

 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till gatuenheten på remiss. Gatuenheten har inkommit med 
yttrande att man bedömer att sikten och därmed trafiksäkerheten längs Björnhu-
vudvägen försämrats till följd av  den nya muren. 

Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 

Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detalj-
plan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Av-
vikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 

Bilagor  
Förslag till kontrollplan  2020-03-17 
Situationsplan  2020-03-17 
Fasadritning  2020-03-17 
Remiss   2020-04-17 
Skrivelse   2020-07-27 
Grannehörande  2020-08-12 
Ansökan   2020-03-17 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Olsson (S) föreslår att ansökan ska beviljas i efterhand, under förutsättning 
att trappan tas bort, med motiveringen att avvikelsen inte är betydande. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 19 
   
   
BMN § 103 Dnr L 2020-000089  
   

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Göran Olssons (S) förslag, ordförande ställer förslagen mot varandra och fin-
ner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Göran Olssons (S) förslag. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov i efterhand enligt 9 kap 31b § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Som villkor för beslut gäller att trappan ska tas bort. 
 
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Startbesked lämnas enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Avgiften för beviljat bygglov är 13 092 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 

 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för 
slutbesked senast vid slutsamråd 

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov  

• Fotodokumentation 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 20 
   
   
BMN § 104 Dnr L 2020-000249  
   

Bygglov i efterhand, tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av ett enbostadshus om ca 19 
kvm på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbekläd-
nad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av papp. 

 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Öckerö, Södra Del” fastställd av länsstyrelsen 1976-
02-10. 
Följande avvikelser noteras mot plan. 

• 100 % prickmark  

 

Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Byggnationen anses ha en god form- och materialverkan. Åtgärden bedöms inte 
medföra en betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL. 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detalj-
plan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Av-
vikelsen, att tillbyggnaden placeras 10o% på prickmark, anses dock vara så stor att 
det inte kan ses som en liten. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 
Bilagor  
Ansökan    2020-08-13 
Kontrollplan   2020-08-13 
Plan/Fasad/Situationsplan  2020-08-13 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Hans Wickstrand (KD) föreslår beviljande, med motiveringen att avvikelsen är li-
ten, samt att den inte innebär en betydande olägenhet för omgivningen. 
Göran Torstensson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, med bifallsyrkande från Göran Torstensson (MP), dels Hans Wickstrands 
(KD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt Hans Wickstrands (KD) förslag. 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 21 
   
   
BMN § 104 Dnr L 2020-000249  
   

 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  

Startbesked lämnas enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Avgiften för beviljat bygglov är 11 161 kronor  (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-08-1. Faktura 
på avgiften skickas separat 

 

Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgär-
den påbörjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åt-
gärden på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överkla-
gat. Det är sökandes ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

För att få slutbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämn-
den för godkännande. 

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov  

• Fotodokumentation 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas 
av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 22 
   
   
BMN § 105 Dnr L 2020-00028  
   

Sanktionsavgift, påbörjad byggnation utan startbesked,  
 
Det har kommit till bygg- och miljönämndens kännedom att det förekommer bygg-
nation på fastigheten. Efter genomgång av bygg- och miljönämndens arkiv har vi ej 
kunnat finna att bygglov lämnats för denna åtgärd. 

Fastighetsägare till  har getts tillfälle att yttra sig och/eller inkomma 
med en förklaring till varför överträdelsen har skett enligt 11 kap 58 § PBL. 2020-
08-12 inkom fastighetsägaren med en förklaring därmed fått chans att yttra sig .  

 

Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Byggnadsnämnden ska inom ramen för sin tillsyn över plan- och bygglagen utfärda 
lovförelägganden, åtgärdsföreläggande, rättelseförelägganden, rivningsföreläggan-
den m.fl. förelägganden för att föreskrifter, domar och beslut som har meddelats 
med stöd av lagen ska efterlevas. 6 § 1p.  
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL). Byggnation har påbörjats utan att bygglov och startbesked 
lämnats. 

En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett.  

Avgiften bedöms inte stå i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

 

Bilagor  
Beräkning av sanktionsavgift   2020-08-31 
Inkommande skrivelse från fastighetsägare  2020-08-12 
Utgående skrivelse    2020-08-03 
Anmälan     2020-07-29 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kerstin Sterner (M) föreslår halverad sanktionsavgift, med motiveringen ”Den sö-
kande har känt till att bygglov behövt sökas men fullföljer trots detta sin byggnat-
ion utan att söka lov. Detta bör förhindra nedsättning av sanktionsavgiften till lägre 
än 50%” 
Göran Olsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag om fjärdedels sanktions-
avgift. 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2020-09-22 23 
   
   
BMN § 105 Dnr L 2020-000228  
   

 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, med bifallsyrkande från Göran Olsson (S), dels Kerstin Sterners (M) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden 
beslutar enligt Kerstin Sterners (M) förslag. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Besluta om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och bestäm-
melser om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 § 2p. plan- och byggförordningen, 
tas ut fastighetsägaren Lars Johnny Aronsson (19741021-4931).  

Byggsanktionsavgiften sätts ned till hälften dvs. 12 180 kr enligt 11 kap. 53 a § plan- 
och bygglagen.  

 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att beslutet delgetts de 
avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att 
skickas. 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas.  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-09-22                               24                                                  
   
   
BMN § 106   
   

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Enligt delegationsordningen fattar delegater delegationsbeslut inom en rad verk-
samhetsområden. För att kunna följa upp och rättssäkra delegationsbesluten skall 
de redovisas för Bygg- och miljönämnden löpande. 

Följande delegeringsbeslut redovisades på dagens sammanträde; 

1. Beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektör under 2020-08-17 – 2020-
09-14 

2. Beslut fattade av bygginspektör och bygghandläggare under 2020-08-18 – 
2020-09-14 

3. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2020-06-15 – 
2020-09-13 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-08-25 25 
   
   
BMN § 107   
   

Information, utbildningar och övriga frågor 
 
1. Information om beslut och domar  

 
a) Svea Hovrätt, 2020-09-11,  
 
Saken:  m.fl. ./. Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun m.fl. 
angående bygglov för enbostadshus på fastigheten  i Öckerö kom-
mun 

 
Beslut: Föreläggande om att bygg- och miljönämnden ska svara på överkla-
gande. 
 

b) Länsstyrelsen, 2020-09-07,  

Saken: Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten  i Öckerö kommun 

Beslut: Länsstyrelsen avvisar överklagandena från  
 

 

c) Länsstyrelsen, 2020-09-09,  

Saken: Överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten  i Öckerö kommun. 

Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet 
till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av övriga förutsättningar 
för förhandsbesked enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

 

d) Länsstyrelsen, 2020-08-21,  
 
Saken: Överklagande av beslut om rättelseföreläggande samt byggsanktionsav-
gift på fastigheten  i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
e) Mark- och miljödomstolen, 2020-09-04,  
 
Saken: Rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgift avseende fastigheten 

 i Öckerö kommun 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-08-25 26 
   
   
BMN § 107   
   

 
Beslut: Mark- och miljödomstolen ändrar det överklagade beslutet endast på så 
sätt att tiden för rättelse bestäms till tre månader efter det att det finns ett laga-
kraftägande avgörande i saken. 
 
f) Länsstyrelsen, 2020-09-15,  
 
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för plank på 
fastigheten  i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet 
till Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun för vidare handläggning. 
 

 
2. SKR:s Presidiedagar för bygg- och miljönämnder 2020, beslut om arvode 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att arvode skall utgå för presidiets deltagande 
vid SKR:s presidiedagar för bygg- och miljönämnder under 2020. 

 

3. Enhetschefen informerar 

Andréas Beutler, enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten, informerar om 
aktuellt på enheten, bland annat om aktuella ärenden rörande bostadsanpass-
ningsbidrag, SKR:s presidiedagar för bygg- och miljönämnder 2020, kom-
mande revidering av bygglovstaxa, samt om planärenden och nyanställd planar-
kitekt. 

 
 
 
Informationen noteras till protokollet. 




