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    Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2020-02-04                      1(31)
        
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 11:45 
  
Beslutande 
Ledamöter Göran Ohlsson (L), ordförande Hans Wickstrand (KD) 
 Göran Olsson (S)  Kerstin Sterner (M) 
 Göran Torstensson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare Henrik Börjesson (KD) för Erica Tengroth (KD) 
 Christer Alexandersson (M) för Peter Jörnestrand (M) 
a 
Övriga närvarande 
Ersättare Björn Johanson (M)  Peter Domini (L) 
 Lars Mikael Andersson (S) Mona Ljung (V) 
  
Tjänstepersoner Theres Benito, tf. enhetschef plan-, bygg- och miljö, §§ 1-16 
 Iréne Settergren, byggnadsinspektör, §§ 1-4 
 Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör, §§ 5-9 
 Emil Vilhelmsson, byggnadshandläggare, § 10 
 Anders Wahlsten, byggnadsinspektör, §§ 11-13, 15 
 Sandra Couchér, student yrkeshögskolan, §§ 1-16 
 Nassir Rezaei Ohanian, student yrkeshögskolan, §§ 1-16 
 Nils Hjort,, nämndsekreterare, §§-1-16  
Justering 
Justerare Hans Wickstrand (KD) 
  
Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................   
                       Nils Hjort 
 
Ordförande   .............................................................................. 
  Göran Ohlsson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Hans Wickstrand 
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BMN § 01 Dnr L 2019-000299  

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 10713 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-10 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
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 slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer 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). 
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BMN § 02 Dnr L 2019-000309  
   

Bygglov Nybyggnad Komplementbyggnad,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en komplementbyggnad bestående av två delar. Ena 
delen är ett garage och andra delen är en lägenhet. En tillhörande tvättstuga nås från utsi-
dan av byggnaden. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör 
och med en takbeläggning av svart plåt. Byggnadsarean är på 80 m2. Byggnaden kommer 
att värmas upp av bergvärme. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Hönö omf västra vägen-Gårdavägen mm ” fastställd av 
länsstyrelsen1989-02-16. 
 
Följande avvikelser mot plan noteras: 
   •   Avstånd till tomtgräns underskrider 4,5 m. 
   •   Två huvudbyggnader på fastigheten.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten. Byggnads-
inspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-21 
Bilaga 2: Planritning, 2019-12-23 
Bilaga 3: Sektionsritning, 2019-12-23 
Bilaga 4: Situationsplan, 2019-12-23 
Bilaga 5: Fasadritning, 2019-12-23 
Bilaga 6. Situationsplan, 2019-12-23 
Bilaga 7: Intyg, 2019-12-23 
Bilaga 8: Ansökan, 2019-12-23 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) föreslår att ansökan godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordförande finner att ärendet 
godkänns. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 21 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-23. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
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BMN § 02 Dnr L 2019-000309  

 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar 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).  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när till-
fälle ges som sedan kallar till samråd. Senast vid det tekniska samrådet ska följande redo-
visas: 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
 
I detta ärende krävs utstakning. Kontakt tas med byggnadsinspektör senast 14 dagar innan 
arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer 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). 
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BMN § 03 Dnr L 2020-000002  
   

Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att göra en fasadändring och byta från plåt till liggande pvc-
material samt byte av fönster till pvc/aluminium-fönster. Tillbyggnaden består av en altan 
samt uterum med underliggande förråd. Över uterummet placeras en balkong. Ärendet var 
uppe i BMN i oktober och fick då återremiss. Sökanden har inkommit med ett brev samt 
bildmaterial. I brevet redogör sökanden till anledningen bakom utformningen av altanen. 
Den tilltänkta altanen är belägen ca 2,7 m från fastighetsgränsen mot gatan. Altanen har 
en höjd på ca 2 m. Det finns liknande altaner i området. Sökanden fick avslag på denna ut-
formning av altan i BMN. Sökanden har nu inkommit med en ny ansökan. Denna nya an-
sökan är samma byggnation som den tidigare med undantag av att altanen har minskat 
och passerar nu inte fasadlivet ut mot gatan - se bifogade handlingar. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Källö- Knippla” fastställd av länsstyrelsen 1937-10-16. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnadshöjden överskrides med ca 3,0 m. 
   •   Byggnation på prickad mark, ca 40 %. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och en erinran har inkommit. Sökanden har 
fått möjlighet att inkomma med ett bemötande av dessa synpunkter. Sökanden har inkom-
mit med ett bemötande - se bilaga. 
 
Sökt åtgärd bedöms smälta in i omgivningen och stadsbilden och anses inte vara till bety-
dande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha en god form- och materialver-
kan. Förvaltningens bedömning är att föreslagen åtgärd uppfyller anpassning- och utform-
ningskraven i 2 och 8 kap. PBL.  
 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-27 
Bilaga 2: Fasadritning, 2020-01-17 
Bilaga 3: Kontrollplan, 2020-01-17 
Bilaga 4: Ansökan, 2020-01-17 
Bilaga 5: Nuvarande fasadritning, 2019-08-13 
Bilaga 6: Grannyttrande, 2020-01-23 
Bilaga 7: Svar på grannhörande, 2020-01-27 
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BMN § 03 Dnr L 2020-000002  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Hans Wickstrand (KD) föreslår att ansökan godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordförande finner att ansökan 
godkänns. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 11059 kronor (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes 
ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
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 slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer 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. 
 
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 § 04 Dnr L 2019-000295  
   

Bygglov Ändrad användning Kontorslokaler, Röd 1:78 
 
Ansökan avser bygglov för att ändra en användning i lokalen. En ansökan har inkommit 
om att inreda en övernattningslägenhet på plan två i byggnaden.  
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program vilket har beaktats vid tidigare bygglovsprövning. Byggnaden är väl anpassad till 
kulturmiljöprogrammet.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss och miljöenheten, räddningstjänsten samt vatten- och 
avoppsenheten har inget att erinra mot ansökan. 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. 
Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-10 
Bilaga 2: Situationsplan, 2019-12-09 
Bilaga 3: Sektionsritning, 2019-12-09 
Bilaga 4: Planritning, 2019-12-09 
Bilaga 5: Brandskyddsbeskrivning, 2019-12-09 
Bilaga 6: Kontrollplan, 2019-12-09 
Bilaga 7: Fasadritning, 2019-12-09 
Bilaga 8: Fasadritning, 2019-12-09 
Bilaga 9: Ansökan, 2019-12-09 
Bilaga 10: Remissvar Räddningstjänst, 2019-12-18 
Bilaga 11: Remissvar VA, 2019-12-19 
Bilaga 12: Remissvar Miljö, 2019-12-23 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 7114 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
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BMN § 04 Dnr L 2019-000295  

 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
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 slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Våtrumsintyg 
   •   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). 
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Bygglov för tillbyggnad av gäststuga,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av gäststuga på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i faluröd kulör och med en takbelägg-
ning av papp. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”SPL, FÖR DEL AV KALVSUNDS MUNICIPALSAMHÄLLE 
” fastställd av länsstyrelsen 1931-12-04.  
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   100 % på prickmark 
   •   Byggnadarean överskrids med 7 kvm 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnadarean överskrids med 17 kvm  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, men 
är ej betecknad som särskild bevarandevärd byggnad.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Åtgärden innebär avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Enligt plan- och bygglagen ska 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med de-
taljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses vara så stora att de sammanta-
get inte kan ses som en liten.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-01-08 
Bilaga 3: Bilder, 2020-01-03 
Bilaga 4: Planritning, 2020-01-03 
Bilaga 5: Situationsplan, 2020-01-03 
Bilaga 6: Fasadritning, 2020-01-03 
Bilaga 7: Ansökan, 2020-01-03 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) och Göran Torstensson (MP) föreslår att ansökan godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordförande finner att ansökan 
godkänns. 
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BMN § 05 Dnr L 2020-000001  

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
 
Avgiften för beviljat bygglov är 10 757 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-03. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
 
Motivering 
Helheten gagnas utav tillbyggnaden, såväl till funktion som till utseende. Omgivningen på-
verkas inte av åtgärden. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar 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 miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
 
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 

 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordförande finner att ansökan 
godkänns. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
 
Avgiften för beviljat bygglov är 7 778 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-13. Faktura på avgiften skickas 
separat. 
 
Upplysningar  
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar 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 miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
   •   Miljöteknisk markundersökning  
 
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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Bygg- och miljönämnden 2020-02-04 14 
   
   
BMN 07 Dnr L 2019-000297  
   

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastig-
het. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av puts i ljus kulör och med en 
takbeläggning av plåt. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Öckerö Ö, Område väster om Långesand” fastställd av läns-
styrelsen 1968-11-29. Följande avvikelser noteras mot plan: 
   •   Byggnadshöjden överskrids med 2,1 meter 
   •   Antal våning överskrids med en våning 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.   
Byggnadens östfasad har använts som beräkningsgrundande med särskild hänsyn tagen 
till att den är väl synlig i omgivningen. Det finns avvikelser mot bestämmelser i detaljpla-
nen.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses 
vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 2: Grannehörande, 2019-12-12 
Bilaga 3: Bilder, 2019-12-12 
Bilaga 4: Föreläggande, 2019-12-10 
Bilaga 5: Meddelanden, 2019-12-09 
Bilaga 6: Situationsplan, 2019-12-09 
Bilaga 7: Sektionsritning, 2019-12-09 
Bilaga 8: Planritning, 2019-12-09 
Bilaga 9: Planritning, 2019-12-09 
Bilaga 10: Planritning, 2019-12-09 
Bilaga 11: Fasadritning, 2019-12-09 
Bilaga 12: Fasadritning, 2019-12-09 
Bilaga 13: Anmälan kontrollansvarig, 2019-12-09 
Bilaga 14: Ansökan om bygglov, 2019-12-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan avslås, och finner att så sker. 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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BMN 07 Dnr L 2019-000297  

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov. 
 
Avgiften för avslag är 9 266 kr kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk-
tige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-12. Faktura på avgiften skickas se-
parat. 
 
Motivering 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses 
vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-02-04 16 
   
   
BMN § 08 Dnr L 2019-000303  
   

Bygglov komplementbyggnad, Öckerö 2:270 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av komplementbyggnad på rubricerad fastighet. 
Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av stenskivor i grå/svart kulör och 
med en takbeläggning av papp. 
 
Något bygglov för komplementbyggnad finns inte i arkivet och det har inte heller fram-
kommit några andra omständigheter som tyder på att komplementbyggnaden är lagligen 
uppförd. Att ett eventuellt ingripande avseende komplementbyggnaden inte längre skulle 
vara möjligt pga. preskriptionsbestämmelserna medför inte att bygglov för sökt åtgärd kan 
prövas utan att pröva om bygglov kan ges för hela byggnaden (MÖD P 3634-18). Därmed 
ska hela byggnaden bygglovprövas.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” ÖCKERÖ Ö,STRANDPARTIET MELLAN BRATTEN OCH 
LÅNGESAND ” fastställd av länsstyrelsen 1960-05-24.  
 
Följande avvikelser noteras mot plan.  
   •   100 % på prickmark 
   •   Byggnadsarean överskrids med 70 kvm   
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till miljöenheten på remiss. 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Den aktuella platsen bedöms inte vara lämplig för byggnation med hänsyn till stigande vat-
ten och därmed bedöms inte utformningskraven i 8 kap. PBL vara uppfyllda.  
 
Åtgärden innebär också avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Enligt plan- och byggla-
gen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses vara så stora att de 
sammantaget inte kan ses som en liten. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 2: Plan/Sektion/Fasad, 2019-12-17 
Bilaga 3: Bilder, 2019-12-17 
Bilaga 4: Situationsplan, 2019-12-17 
Bilaga 5: Plan/Sektion/Fasad (befintligt), 2019-12-17 
Bilaga 6: Kontrollplan, 2019-12-17 
Bilaga 7: Ansökan om bygglov, 2019-12-17 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan avslås, och finner att så sker. 
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 Sammanträdesdatum  Sida  
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BMN § 08 Dnr L 2019-000303  

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov. 
 
Avgiften för avslag är 7 092 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-17. Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses 
vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-02-04 18 
   
   
BMN §  09 Dnr L 2019-000300  
   

Bygglov för sjöbod, bastu, bryggor samt magasin, Hyppeln 1:30 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av 20 st. sjöbodar, magasinsbyggnad och bastu-
anläggning samt bryggor  på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en 
fasadbeklädnad av trä i röd kulör och med en takbeläggning av röda betongpannor/svart 
papp. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ’’Fiskeläget Hyppeln ” fastställd av länsstyrelsen 1963-11-14. 
Inga avvikelser noteras mot plan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Vatten och avsloppsenheten 
(VA) har inkommit med yttrande om att fastigheten är belägen utanför verksamhetsom-
råde för VA och serviceanmälan ska inlämnas och erhållas VA-villkor. 
 
Miljöenheten har också inkommit med yttrande att fastigheten Hyppeln 1:30 där byggnat-
ioner ska ske är med i Länsstyrelsens EBH-stöd (efterbehandlingsstöd). EBH-stödet är en 
nationell databas där förorenade eller potentiellt förorenade områden registreras. I EBH-
stödet har fastigheten fått riskklass 2 vilket innebär att eventuella markföroreningar kan 
innebära en stor risk. En miljöteknisk markundersökning ska göras innan startbesked be-
viljas. Visar sig området vara förorenat ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder (enligt 28 
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) lämnas in till miljöenheten i 
god tid (minst 6 veckor) innan markarbeten påbörjas. Sökanden ska kontakta miljöen-
heten i god tid innan markundersökning påbörjas. 
 
Man skriver också att magasin och sjöbodar ej får byggas med golvbrunn. Alla övriga av-
lopp ska anslutas kommunalt. Bastuanläggningen kommer att vara aktuell för tillsyn enligt 
miljöbalken, så även magasin och sjöbodar beroende på användning. 
 
Sökande har därefter inkommit med ett bemötande om att man inte anser att den av kom-
munen krävda åtgärden (markundersökning) står i proportion till den föreslagna byggnat-
ionen då det inte är en fråga om känslig markanvändning (gjutning av platta osv, utan 
byggnation på plint). Det rör sig om ett hamnområde med byggrätt och de föreslagna åt-
gärderna ligger inom hamnens ändamål. Byggnationen är inte till för övernattning eller 
annan typ av känslig byggnation som skola eller dylikt.  
 
De markprover som utfördes i området i samband med att kommunen anlade återvin-
ningsstationen torde vara representativa även för denna byggnation eftersom 
den direkt gränsar mot den befintliga återvinningsstationen. Ev. kontaminering (exempel-
vis lakvatten eller dylikt), härrörande från återvinningsstationen, ser inte hamnföreningen 
som sitt ansvar och följaktligen inte heller ansvarig för någon provtagning i området med 
eventuella påföljande åtgärder. För hela yttrande, se bilaga.  
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  
 
Den aktuella fastigheten ligger inom ett område som i detaljplanen är betecknat med Th. 
Beteckningen medger att en för hamnsändamål och åtgärden anses planenlig. Åtgärden 
anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha en god 
form- och materialverkan.  Förvaltningens bedömning är att föreslagen åtgärd uppfyller 
anpassning- och utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL.  
 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (enligt 9 kap. 30 § 
PBL).  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 2: Bemötande från sökande, 2020-01-14 
Bilaga 3: Remissvar VA-enhet, 2020-01-10 
Bilaga 4: Remissvar Miljöenhet, 2019-12-23 
Bilaga 5: Visionsskiss, 2019-12-11 
Bilaga 6: Plan/Sektion/Situationsplan, 2019-12-11 
Bilaga 7: Sektion/Situationsplan, 2019-12-11 
Bilaga 8: Situationsplan, 2019-12-11 
Bilaga 9: Planritning, 2019-12-11 
Bilaga 10: Fasadritning, 2019-12-11 
Bilaga 11: Fasadritning, 2019-12-11 
Bilaga 12: Fasadritning, 2019-12-11 
Bilaga 13: Fasadritning, 2019-12-11 
Bilaga 14: Ansökan om bygglov, 2019-12-11 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 30 067 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-11. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
  
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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BMN §  09 Dnr L 2019-000300  

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
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Bygg- och miljönämnden 2020-02-04 21 
   
   
BMN § 10 Dnr L 2019-000298  
   

Tillsyn, olovlig byggnation, Öckerö 2:490 
 
Ärendet gäller en mur som byggts för att bredda befintliga parkeringar.  
 
Planförhållanden 
Åtgärden sträcker sig över prickmark, parkmark samt vägmark enligt gällande detaljplan 
"ÖCKERÖ HAMN MM. 1980-08-21.” 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
2019-12-10: Anmälan kommer byggenheten tillhanda angående en mur som byggs. 
2019-12-10: Tjänsteanteckning efter besök på plats där ägaren till byggnadsverket infor-
merades om situationen. 
 
 ”Var på platsen och uppskattade murens höjd till ca 2,5 meter. Efter en snabb granskning 
framgår det att muren samt den uppfyllda marken nästan helt och hållet ligger på mark 
som kommunen äger.  
 
2019-12-11: En skrivelse skickas ut till byggnadsverkets ägare. Se underlag för tjänsteskri-
velse. 
2020-01-10: Förklaring inkommer till byggenheten. Se underlag för tjänsteskrivelse. 
 
Enligt förklaring som inkommit till byggenheten framgår det att den del av muren som lig-
ger på kommunens mark ingår i ett arrendeavtal (se underlag för tjänsteskrivelse) mellan 
Strand Blomman På Öckerö AB och Öckerö Kommun.  
 
Enligt 11 kap. 53a §, PBL,  gäller att byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om 
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sät-
tas ned till hälften eller en fjärdedel. 
 
Då ägaren sökt arrende för åtgärden och enligt inkommande förklaring försökt att göra 
rätt för sig, bedöms särskilda skäl föreligga för att sätta ner avgiften till hälften.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-27 
Bilaga 2: Beräkning, 2020-01-20 
Bilaga 3: Arrendeavtal, 2020-01-27 
Bilaga 4: Skrivelse, 2020-01-10 
Bilaga 5: Skrivelse, 2019-12-11 
Bilaga 6: Bilder, 2019-12-10 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Hans Wickstrand  (KD) föreslår att ansökan godkänns, med justeringarna att tredje stycket 
stryks och att tidsfrist för rättelse ändras från 3 månader till 6 månader. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens eller Hans Wickstrands 
förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Hans Wickstrands förslag. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen (2010:900) och bestämmelser om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. 12 § 8p. 
plan- och byggförordningen, tas ut av ägaren till byggnadsverket, Strand Blomman på Öck-
erö AB (556567-0329). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen 
(2010:900) förelägga byggnadsverkets ägare Strand Blomman På Öckerö AB (556567-
0329) att, inom 6 månader från det att de fått ta del av detta beslut, vidta rättelse genom 
att ta bort muren. 
 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åt-
gärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
 
Sanktionsavgift bestäms till 4069 kr. 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att beslutet delgetts de avgifts-
skyldiga enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att skickas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. 
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BMN § 11 Dnr L 2019-000301  
   

Bygglov  tillbyggnad,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett parhus på rubricerad fastighet. Tillkommande 
byggnadsyta uppgår enligt ansökan till 27,6 kvm. Byggnaden kommer att utföras med en 
fasadbeklädnad av puts i ljus kulör och med en takbeläggning av rött plåttak. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Bustaden och del av hönö klåva” fastställd av länsstyrelsen 
1981-03-12. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Åtgärden uppförs i sin helhet 100% på mark som enligt detaljplan ej får bebyggas, s.k. 
prickmark. 
   •   Befintliga avvikelser bedöms vara att 15 kvm är uppfört på prickmark. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ägare till fastighet  har inkommit 
med yttrande där man motsätter sig åtgärden. 
 
Åtgärden bedöms medföra avvikelser mot bestämmelser i detaljplan men strider inte mot 
dess syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på god färg- form- och materialverkan och 
anses inte medföra betydande olägenheter för grannar. Avvikelsen mot att s.k. prickmark 
bebyggs bedöms både enskild och sammantaget som för stor för att kunna godta som en 
liten enligt 9 kap. 31b §, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-27 
Bilaga 2: Ansökan, 2019-12-11 
Bilaga 3: Situationsplan, 2019-12-11 
Bilaga 4: Planritning, 2019-12-11 
Bilaga 5: Fasadritning, 2019-12-11 
Bilaga 6: Ansökan om bygglov, 2019-12-11 
Bilaga 7: Erinran, 2019-12-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås, och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov. 
 
Avgiften för avslag är 6777 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-11.  Faktura på avgiften skickas separat. 
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Motivering 
Åtgärden bedöms medföra avvikelser mot bestämmelser i detaljplan men strider inte mot 
dess syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på god färg- form- och materialverkan och 
anses inte medföra betydande olägenheter för grannar. Avvikelsen mot att s.k. prickmark 
bebyggs bedöms både enskild och sammantaget som för stor för att kunna godta som en 
liten enligt 9 kap. 31b §, plan- och bygglagen, PBL. 
 
 
Upplysningar 
Överklandeanvisning  
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BMN § 12 Dnr L 2019-000296  
   

Bygglov fasadändring,  
 
Ansökan avser bygglov för byte av takbeläggning samt installation av solceller på ett enbo-
stadshus på rubricerad fastighet. Takbeläggning byts från grått eternittak till tvåkupiga 
gråa betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” NORGÅRDSVÄGEN MM” fastställd av länsstyrelsen 1971-
08-20. 
Åtgärden bedöms inte medföra några tillkommande avvikelser. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  
 
Åtgärden bedöms inte medföra betydande olägenheter för omgivningen och anses följa de-
taljplanens bestämmelser. Åtgärden berörs inte i kulturmiljöprogrammet mer än att trad-
itionella materialval skall väljas. Med beaktande av att taket idag är grått samt att den sida 
på vilken solceller skall monteras, inte upplevs som dominerande i landskapsbilden är den 
samlade bedömningen att miljönyttan med åtgärden väger tyngre än att kräva traditionella 
materialval i just detta enskilda fall. 
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven på god färg- form- och materialval samt övriga tillämp-
bara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-27 
Bilaga 2: Ansökan, 2019-12-09 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-12-09 
Bilaga 4: Bilder, 2019-12-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 5131 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-12-09. Faktura på avgiften skickas 
separat. 
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Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar 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 miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Rivningsplan där det framgår hur hanteringen av eterniten kommer att ske 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  
 
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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Bygglov, tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för till- och ombyggnad samt fasadändring av ett enbostadshus på 
rubricerad fastighet. Tillbyggnad sker på framsidan åt väster och mot öster på baksidan. 
Ombyggnad i form av ny takkonstruktion på befintlig del av huset som innehåller tvätt-
stuga/sovrum. Fasadändring mot söder avser byte av fönster till fönsterdörr på nedre plan. 
Mot söder förses fasaden med balkong. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Del av Öckerö ö” fastställd av länsstyrelsen 1949-08-22. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Avstånd tomtgräns ca 3,5 meter mot i planen tillåtna 4,5 meter 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Mark som ej får bebyggas, s.k. prickmark, bebyggs 
   •   Avstånd till tomtgräns bedöms till 3 resp 4 meter 
   •   Antal våningar överskrids med 1 st då byggnadshöjden beräknas från västra fasaden 
och avståndet mellan byggnadshöjd och ovansida övre planets bjälklag överskrider 0,7 me-
ter. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Åtgärden medför avvikelser mot bestämmelser i detaljplanen men bedöms inte strida mot 
dess syfte. Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap., och 8 kap., vara uppfyllda. 
Vid en samlad bedömning anses avvikelserna vara för stora för att kunna godtas som en 
liten enligt 9 kap., 31 b §, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-01-27 
Bilaga 2: Sektion / Situationsplan, 2020-01-22 
Bilaga 3: Planritning, 2020-01-22 
Bilaga 4: Fasadritning, 2020-01-22 
Bilaga 5: Situationsplan, 2019-11-01 
Bilaga 6: Ansökan om bygglov, 2019-11-01 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) och Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordförande finner att ansökan 
godkänns. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Start beviljas ej. Se under upplysningar nedan. 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 11 033 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-11-01. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar 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).  
 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  
 
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende. För erhållande av startbesked skall byggherren in-
komma med följande handlingar till Bygg- och miljönämnden: 
 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
 
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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Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 

1. Inbjudan till utbildning 2020-02-28 med Axel Danielsson. 
Bygg- och miljönämnden beslutar att arvode ska utgå för deltagande vid utbild-
ningen för såväl ledamöter som ersättare. 
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Information, utbildningar och övriga frågor 
 
1. Information om beslut och domar. 

 
a) Saken: Länsstyrelsen, 2019-12-13, Överklagande av beslut,  

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 

b) Saken: Länsstyrelsen, 2019-12-20, Överklagande av beslut,  
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 

c) Saken: Länsstyrelsen, 2020-01-14, Överklagande av beslut,  
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
d) Saken: Mark- och miljödomstolen, 2020-01-16, Överklagande av beslut,  

 
Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 
 

2. Enhetschef informerar. 
Theres Benito, tf enhetschef plan-, bygg- och miljö, informerar om 
- Att Anders Wahlsten, bygginspektör, avslutar sin anställning efter april. 
- Ekonomisk uppföljning per december 

 
 
3. Vidare information. 

Theres Benito, tf enhetschef plan-, bygg- och miljö, redovisade delegationsbeslutet gäl-
lande ö-varvet, Öckerö 17:4, miljöfarlig verksamhet. 

 
 
 
 
Informationen noteras till protokollet. 
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BMN §  16   
   

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Enligt delegationsordningen fattar delegater delegationsbeslut inom en rad verksamhets-
områden. 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 2019-12-09 – 2020-01-26 

2. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2019-12-10 – 2020-01-
26 

3. Beslut fattade av bygginspektör och bygghandläggare under 2019-11-01 – 2020-01-27 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




