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Plats och tid Lejonet, Kommunhuset, klockan 08:30 – 12:00   
 
Beslutande 
Ledamöter Göran Ohlsson (L)  Hans Wickstrand (KD) 

 Göran Olsson (S)  Erica Tengroth (KD) 
 Peter Jörnestrand (M)  Kerstin Sterner (M) 

 Göran Torstensson (MP) 
 
  
Övriga närvarande 
Ersättare Christer Alexandersson (M) Björn Johanson (M) 
 Peter Domini (L)  Lars Mikael Andersson (S) 
 Mona Ljung (V) 
 
Tjänstemän Theres Benito, Tf enhetschef plan-, bygg- och miljöenheten 
 Andréas Beutler, Tf samhällsbyggnadschef,  
 Iréne Settergren, byggnadsinspektör 
 Emil Vilhelmsson, bygglovshandläggare 
 Anders Wahlsten, byggnadsinspektör 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
 
Justering 
Justerare Göran Olsson 

Plats     Samhällsbyggnadskontoret 

Underskrifter  
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                        Nils Hjort 
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Antagande av sammanträdesplan för Bygg- och miljönämnden år 
2020 
 
En förteckning över sammanträdes- och beredningsdagar 2020 för Bygg- och miljönämn-
den har upprättats för antagande av Bygg- och miljönämnden. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens hemsida för 
allmänheten att ta del av. 
 
Sammanträdesplanen har utarbetats i samråd med övriga nämnders sekreterare. Antalet 
sammanträden och datumen för dessa har fastställts med hänsyn till andra politiska mö-
ten, de ekonomiska prognoserna som behöver nämndsbehandlas, samt övriga nämnders 
sammanträden. Vid behov kan sammanträden tillkomma respektive ställas in. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09  
Bilaga 2: Sammanträdesplan för Bygg- och miljönämnden 2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan anta förslag till sammanträdesplan 2020, och finner 
att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar sammanträdesplanen för 2020. 
 
 
Upplysningar 
Förtroendevalda i Bygg- och miljönämnden 
Gruppledare för respektive parti 
Andréas Beutler, tf samhällsbyggnadschef 
Theres Benito, tf plan-, bygg- och miljöchef 
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Förslag till arkivorganisation för bygg- och miljönämnden 
 
Den 20 april 2017 antog kommunfullmäktige ett nytt arkivreglemente för Öckerö kommun. 
Syftet med det nya arkivreglementet är att tydliggöra hur kommunen ska arbeta med arkiv-
vården, samt tydliggöra var ansvarsgränserna går – både avseende ansvaret på myndig-
hetsnivå (dvs. mellan arkivmyndigheten och de andra myndigheterna samt bolagen) och 
på funktionsnivå (dvs. vilket ansvar som åligger kommunarkivarien, de arkivansvariga, ar-
kivredogörarna, chefer och handläggare, etc.). 
 
I samband med att arkivreglementet antogs fick kommunstyrelsen, nämnderna, kommun-
revisionen och bolagen i uppdrag av fullmäktige att utse sina arkivansvariga och arkivredo-
görare, samt rapportera dessa till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). Syftet med att 
utse dessa funktioner är att skapa en arkivorganisation, som kan implementera arkivlag-
stiftningens och arkivreglementets bestämmelser inom kommunens myndigheter och bo-
lag. 
 
Ekonomi  
Här är vi tydliga med att resurser för uppdraget inte har tilldelats vilket kan påverka kvali-
teten på hur uppdraget utförs, alternativt att andra myndighetsuppdrag blir lidande. 
 
Bedömning 
Arkivreglementet säger följande om de arkivfunktioner som ska utses hos kommunens 
myndigheter och bolag: 
 
Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare 
för fullgörande av arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses genom for-
mella beslut hos myndigheten. Den arkivansvarige bevakar arkivfrågorna inom hela 
myndigheten och informerar myndigheten och berörd personal om bestämmelser och ru-
tiner inom arkivområdet. Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna 
myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar. Arkivansvarig och arkivre-
dogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 
 
Uppdraget som arkivansvarig och arkivredogörare är knutet till specifika funktioner 
och inte till enskilda personer. 
 
Arkivansvarig: 
Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor, så att 
finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete. Därför bör den arkivansva-
rige vara en tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten. Vid en stor myndighet med för-
grenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas, vilket kan göras  
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genom att fler än en befattningshavare utses. En av dessa ska då vara huvudansvarig med 
särskilt samordningsansvar för all hantering av myndighetens 
allmänna handlingar, såväl pappershandlingar som digitala handlingar.  
 
Som arkivansvarig föreslås plan-, bygg- och miljöchef. Vilket uppdrag som mer konkret 
åligger den arkivansvarige framgår av 2.1 § arkivreglementet. 
 
Arkivredogörare: 
Arkivredogöraren ska ha mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och 
administrativa rutiner, eftersom det i uppdraget ingår att svara för det praktiska arbetet 
med myndighetens arkiv – t.ex. för tillsyn och vård av den egna förvaltningens, 
verksamhetsområdets eller enhetens allmänna handlingar. Vidare säger arkivreglementet 
följande om denna funktion: 
 
Varje myndighet kan välja om denna vill ha en arkivredogörare eller, om det rör sig om 
en stor myndighet, flera arkivredogörare som ansvarar för arkivvården inom olika delar 
av myndighetens verksamhet. Särskilt viktigt är det att verksamheter som är geografiskt 
skilda från myndighetens centrala administration har egna arkivredogörare. Om myn-
digheten har flera arkivredogörare är det praktiskt, men inget krav, att ha en huvudar-
kivredogörare med särskilt samordningsansvar, som utför de arbetsuppgifter som inte 
bör spridas på för många personer (t.ex. att upprätta en arkivförteckning och arkivbe-
skrivning samt medverka i arbetet med att upprätta och revidera myndighetens doku-
menthanteringsplan). 
 
Som arkivredogörare föreslås administratören för bygg, administratören för miljö 
och bostadsanpassningshandläggaren. Vilket uppdrag som mer konkret åligger arkivredo-
göraren framgår av 2.2 § arkivreglementet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
1) Plan-, bygg- och miljöchef utses till arkivansvarig. 
2) Administratören för bygg, administratören för miljö och bostadsanpassningshandlägga-
ren utses till arkivredogörare för sina respektive ansvarsområden. 
3) Bygg- och miljönämnden rapporterar sin arkivorganisation till arkivmyndigheten (kom-
munstyrelsen). 
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Expediering av beslut 
Andreas Beutler, plan-, bygg- och miljöchef 
Agneta Bryngelsson, administratör bygg 
Eva Wennström, administratör miljö 
Birgitta Rignäs, bostadsanpassningshandläggare 
Urban Olsson, samhällsbyggnadschef 
Daniel Spindel, kommunarkivarie 
Samhällsbyggnadsverksamhetens diarium (diarium.sb@ockero.se) 
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Yttrande i remiss av det Näringslivsstrategiska programmet till 
nämnderna i Öckerö kommun 
 
Kommunstyrelsen tog beslut i december 2018 att ge Öckerö besök- och näringsliv uppdra-
get att ta fram det näringslivsstrategiska programmet (NSP) för Öckerö kommun. 
Öckerö besök- och näringsliv har färdigställt programmet och i oktober 2019 beslutade 
kommunstyrelsen att skicka materialet på remiss till kommunens nämnder.  
Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnar till kommunsty-
relsen för beslut om antagande. 
 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av förslag till det näringslivsstrategiska programmet 
för Öckerö kommun. Bygg- och miljönämnden ser positivt på förslaget med dess tydliga 
mål med uttalade strategier. Mål och strategier är också i linje med kommunens vision.    
 
Med ovanstående som grund är enhetens förlag till bygg- och miljönämnden att ställa sig 
bakom förlag till det Näringslivsstrategiska programmet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-xx 
Bilaga 2: KS § 230 Dnr 209/19, Remiss av det Näringslivsstrategiska programmet till 
nämnderna i Öckerö kommun 
Bilaga 3: Tjänsteskrivelse KS, 2019-09-18 
Bilaga 4: Följebrev remiss NSP  
Bilaga 5: Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslaget till det näringslivsstrategiska pro-
grammet för Öckerö kommun och har med det inget att erinra. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen  
Andreas Beutler Plan-, bygg- och miljöchef 
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Klagomål djur 
 

 meddelades i mars 2018 tillstånd till djurhållning inom tättbebyggt område 
för hållande av brevduvor. Under sommaren 2019 inkom klagomål från två grannar gäl-
lande störning på ljudet som uppkommer när duvorna flyger över deras fastigheter. 
 
Beredning 
2018-03-02 meddelades  tillstånd till djurhållning inom tättbebyggt område. 
Tillstånd söktes enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön, meddelade av kommunfullmäktige 2014-02-13. 
 
Tillståndet gäller hållande av brevduvor för tävling och avel. I ansökan angavs att 
antalet duvor skulle vara ca 100 stycken. Då sökanden har en stor tomt med två 
fastigheter, att duvslagen kunde placeras på ett bra sätt samt att det uppgavs att 
duvorna mestadels skulle hållas inne bedömde plan-, bygg- och miljöenheten att 
djurhållningen kunde bedrivas utan olägenhet för grannar. 
 
I juni 2019 inkom klagomål från grannar på  angående djurhållning. 
Klagomålet gällde främst störning då duvorna i stora flockar flyger över grannarnas 
trädgårdar samt ljudet av visslingar då duvorna kallas in. Enligt grannarna på 

 kan duvorna flyga över deras tomt ca 10 gånger på 3 minuter. De är 
ute minst 4 timmar per dag, ibland upp till 12 timmar och de är oftast ute under 
eftermiddag/kväll. Grannarna uppgav att störningen var så pass stor att de inte kunde 
vistas på sin uteplats. Klagomål inkom också från grannarna på  som 
upplevde samma problem med flockar av duvor som flög lågt över deras tomt 
upprepade gånger i timtal varje eftermiddag. Störningen består framför allt av det ljud 
som uppkommer av vingslagen och som återkommer varje gång duvorna flyger förbi, 
upp till 6 timmar per dag. 
 
2019-08-12 skickade plan-, bygg- och miljöenheten en kommunicering till 
djurhållaren om att grannarna upplever störning från duvslaget. I kommuniceringen 
uppmanades djurhållaren att vidta åtgärder för att minska störningen samt 
informerades om att villkoren i tillståndet inte ansågs som uppfyllda. 
 
Under augusti-september har klagomålen fortsatt inkomma från de störda grannarna. 
Även djurhållaren har inkommit med klagomål på grannarna på  då de 
har satt upp rovfågelsattrapper och ett stort nät, samt skjutit raketer och knallskott 
mot fåglarna. Djurhållaren menar på att åtgärderna gör att duvorna cirkulerar i flera 
timmar innan de vågar landa på sitt slag. 
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2019-09-05 genomförde plan-, bygg- och miljöenheten ett platsbesök hos grannarna 
på . Under besöket på ca 1 timma är duvorna ute och flyger hela tiden. 
Det är en flock på uppskattningsvis 30-40 stycken. De flyger inte så långt men de 
cirkulerar över tomten och det hörs tydligt då de flyger förbi, ett swooshande ljud från 
vingarna. De klagande säger att de flyger lägre och mer genom tomten då de ska landa. 
De är ute varje dag. 
 
2019-09-18 genomförde plan-, bygg- och miljöenheten ett platsbesök hos djurhållaren. 
Vid tillfället för platsbesöket har han ca 130 duvor. Vissa duvor får inte komma ut 
eftersom de är avelsdjur. En flock är ute i ungefär 1-1,5 timme. Sedan kommer nästa 
flock. Så de olika flockarna skiftar. En flock kan innehålla upp emot 40 duvor. Duvorna 
är oftast ute under eftermiddag/kväll, men egentligen kan de vara ute när som helst 
under dagen. Han föder upp ungduvor som är flygfärdiga efter ca 5 veckor och det är 
då de börjar träna. I början är de rätt instabila och flyger inte på samma sätt som de vuxna 
duvorna. Vid tillfället för platsbesöket var duvorna inne i en fällningsperiod och de tappade 
därför mycket fjädrar. 
 
Djurhållningen startade hösten 2018, men i början var det färre duvor. Störningen blev 
tydlig först under våren 2019 och under sommaren har det varit mycket jobbigt enligt kla-
gande. 
 
Ekonomi 
Ärendet är en del i den myndighetsutövning som ingår i plan-, bygg och miljöenhetens 
uppdrag. 
 
Bedömning 
Enligt 24 kap 3 § punkt 6, miljöbalken, får en tillståndsmyndighet helt eller delvis återkalla 
tillstånd som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och för-
bjuda fortsatt verksamhet om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd. Enligt 9 kap 3 
§, miljöbalken, är en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 
Bygg- och miljönämnden har gett tillstånd till djurhållning för hållande av duvor på fastig-
het . I tillståndet villkoras att djurhållningen inte får orsaka olägenheter för 
kringboende i form av lukt- eller ljudstörningar. I tillståndet står också att tillståndet kan 
komma att återkallas om det inkommer klagomål på djurhållningen som visar sig vara be-
fogade. Klagomål har inkommit vid flera tillfällen och plan-, bygg- och miljöenheten bedö-
mer att dessa är befogade med stöd i Dom M 5247-13 Mark och miljödomstolen Växjö. 
Olägenhet uppstår främst när duvorna är ute och flyger. 
 
Det är svårt att bedöma graden av olägenhet eftersom grannarnas rovdjursattrapper påver-
kar duvornas naturliga beteende under flygning. Bygg- och miljönämnden bedömer det 
inte som rimligt att helt förbjuda fortsatt djurhållning, utan att olägenheten för grannarna  
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istället kan begränsas genom att återkalla tidigare tillstånd och ersätta det med ett nytt till-
stånd med fler villkor som även begränsar antal duvor som får hållas samt vilka tider du-
vorna får vara frisläppta. Djurägaren har dessutom sedan första tillståndet meddelades 
gjort stora ekonomiska investeringar i duvslaget. 
 
Enligt 2 kap 3 §, miljöbalken, ska den som vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder och 
vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa 
och miljön uppstår. Hänsyn ska dock tas enligt 2 kap 7 §, miljöbalken, till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för åtgärderna. Hål-
lande av brevduvor är att betrakta som en åtgärd som omfattas av miljöbalken. 
 
Tomten där duvslaget hålls är relativt stor och duvslaget är placerat på ett bra sätt. Om vill-
koren följs bedömer bygg- och miljönämnden att duvorna kan hållas utan att betydande 
olägenhet ska uppkomma för grannarna. 
 
Inga ytterligare åtgärder eller utredningar i detta ärende bedöms vara motiverat och ären-
det ska därför avslutas. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: ansökan djurhållning (E1) 
Bilaga 3: tillstånd djurhållning dnr 2018_36 (E2) 
Bilaga 4: ink skrivelse 190804 BK (E3) 
Bilaga 5: utg skrivelse 190805 (E4) 
Bilaga 6: ink klagomål 190805 BK (E6) 
Bilaga 7: utg skrivelse 190812 (E8) 
Bilaga 8: situationsplan (E11) 
Bilaga 9: ink klagomål 190821 Tv8 (E12) 
Bilaga 10: ink klagomål 190825 BK (E14) 
Bilaga 11: ink skrivelse 190903 CE (E16) 
Bilaga 12: foto 1 hos klagande 190905 (E17) 
Bilaga 13: ink klagomål 190911 BK (18) 
Bilaga 14: ink skrivelse 190911 CE (E19) 
Bilaga 15: ink klagomål 190911 CE (E20) 
Bilaga 16: foto 2 rovfågelsattrapper 190911 (E21) 
Bilaga 17: foto 3 nät och attrapper 190911 (E22) 
Bilaga 18: ink skrivelse 190911 Tv8 (E23) 
Bilaga 19: ink klagomål 190915 Tv8 (E24) 
Bilaga 20: foto 4 duvslag 190918 (E27) 
Bilaga 21: foto 5 duvslag 190918 (E28) 
Bilaga 22: ink klagomål 190920 CE (E29) 
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Bilaga 23: ink skrivelse 190925 CE (E30) 
Bilaga 24: ink information rättsfall 190925 CE (E31) 
Bilaga 25: ink skrivelse 190930 CE (E32) 
Bilaga 26: ink skrivelse 190930 CE (E33) 
Bilaga 27: ink skrivelse 191003 CE (E36) 
Bilaga 28: ink synpunkter grannar 191006 (E40) 
Bilaga 29: ink skrivelse 191006 CE (E41) 
Bilaga 30: ink synpunkter grannar 191009 (E44) 
Bilaga 31: TU 191013 (E53) 
Bilaga 32: ink skrivelse mötesanteckningar 191022 CE (E54) 
Bilaga 33: ink synpunkter anonyma grannar 191021 (E55) 
Bilaga 34: ink synpunkter från grannar 191022 (E59) 
Bilaga 35: Beslut BMN § 142 191022 (E60) 
Bilaga 36: Mötesprotokoll 191023 (E62) 
Bilaga 37: ink klagomål 191103 BK (E63) 
Bilaga 38: ink skrivelse 191113 BK (E69) 
Bilaga 39: MÖD 2014 M 7834 14 (E10) 
Bilaga 40: MMD 2012 M 4363 (E5) 
Bilaga 41: MMD M 5247 13 (E13) 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förslag, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar om att upphäva tillståndet med diarienummer 2018-
000036, delegationsbeslut 22, den 2018-03-02. 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge  tillstånd för djurhållning av brev-
duvor på fastigheten  med följande villkor: 
 

- Antalet brevduvor får totalt inte överskrida hundra stycken vid något tillfälle. 
- Flygtiden för brevduvorna begränsas till period mellan klockan 11:00 till 15:00 alla 

dagar i veckan. Övrig tid får inte brevduvorna vara frisläppta. 
- Spillning ska hanteras så att ingen olägenhet för närboende uppstår. 
- Djurhållningen får enligt miljöbalkens definition inte orsaka olägenheter för kring-

boende. 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avsluta tillsynsärendet med diarienummer 2019-274. 
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Expediering av beslut 
Eva Wennström 
 
Upplysningar 
Om överträdelse av villkor sker kan tillståndet komma att återkallas. 
Om djurhållningen gäller verksamhet ska saken även prövas enligt plan- och bygglagen. 
 
Besvärshänvisning bifogas beslutet. 
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Resursbehovsutredning 2020-2022 
 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas 
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år och ses över vid behov men minst en gång per 
år. Liknande regler finns i Livsmedelslagen. De myndigheter som ansvarar för genomfö-
randet av offentlig kontroll av livsmedel ska upprätta en kontrollplan som omfattar de ar-
betsuppgifter lagstiftningen kräver samt bemanning för kontrollen. Plan-, bygg- och miljö-
enheten har i behovsutredningen valt att ta med miljöenhetens samtliga arbetsuppgifter 
inom bygg- och miljönämndens ansvarsområden och de resurser som krävs för att klara 
dessa. Behovsutredningen ska beslutas av bygg- och miljönämnden. Behovet av resurser 
för perioden 2020-2022 är större än de resurser som finns tillgängliga på miljöenheten. 
Behovsutredningen 2020-2022 visar på ett behov av ca 7 årsarbetskrafter de kommande 
tre åren, vilket även den tidigare behovsutredningen visade på. 
 
Beredning 
Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvaret enligt en rad olika lagstiftningar. Plan-, 
bygg- och miljöenheten har i behovsutredningen valt att ta med miljöenhetens samtliga ar-
betsuppgifter inom bygg- och miljönämndens ansvarsområden och de resurser som krävs 
för att klara dessa. I behovsutredningen har plan-, bygg- och miljöenheten bedömt hur stor 
tillsynsinsats som behövs för att tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nat-
ionella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen uppnås, att miljökvalitetsnormer och åt-
gärdsplaner uppfylls samt vilka resurser som behövs för att hantera inkommande ärenden, 
klagomål, kvalitetsarbete etc. 
 
Resursbehovet fördelas på styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad 
tillsyn enligt SKL:s förslag på indelning. Bedömning av resursbehovet utgår från tillsynsob-
jektsregister, miljö- och hälsoskyddsinspektörernas erfarenheter och tidsrapportering. Ba-
serat på utredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra 
en samlad tillsynsplan. 
 
Ekonomi 
Resursbehovsutredningen i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Dock saknas det 
resurser för att kunna genomföra tillsyn i tillräcklig omfattning och uppfylla nationella, 
regionala och lokala mål, normer och visioner. Bygg- och miljönämnden bör dock verka för 
resursförstärkningar för de ansvarsområden inom plan-, bygg- och miljöenheten som 
nämnden ansvarar för. 
 
Bedömning 
Behovsutredningen visar på ett samlat behov av ca 7 årsarbetskrafter. Under 2020 kom-
mer miljöenheten ha knappt 4½ årsarbetskrafter. Om enheten inte får tillräckliga resurser  
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under 2020 och framåt blir de övergripande konsekvenserna att mycket av tillsynsarbetet 
behöver prioriteras bort, även sådant som är lagstadgat. Resursbristen leder också till att 
det fortsatt blir svårt att uppfylla kraven på rättssäkerhet och likabehandling vid handlägg-
ning och övrig ärendehantering. Andra konsekvenser är att servicen påverkas negativt då 
handläggningstiderna och svarstiderna kan bli längre samt att det blir svårare att tillför-
säkra en hälsosam och god miljö. Dessutom, om tillsyn skjuts upp under 2020 kommer an-
talet årsarbetskrafter som behövs 2021 och framåt öka för att kunna utföra all tillsyn under 
en treårsperiod. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 : Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: Behovsutredning 2020-2022 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar plan-, bygg- och miljöenhetens förslag till Behovsutredning 
miljö 2020-2022 med redaktionell förändring på s. 13. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
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Tillsynsplan 2020 
 
En tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en tillsynsplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en behovsutred-
ning och ska beskriva hur myndigheten har avvägt fördelning av resurser inom och mellan 
olika ansvarsområden samt hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns. 
Liknande regler finns i Livsmedelslagstiftningen. De myndigheter som ansvarar för ge-
nomförandet av offentlig kontroll av livsmedel ska upprätta en kontrollplan som omfattar 
de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver samt bemanning för kontrollen. Tillsynsplanen 
ska beslutas av bygg- och miljönämnden. 
 
Bemanningen på 4,4 årsarbetskrafter under 2020 är betydligt mindre än behovet. Enligt 
gjord behovsutredning behövs ca 7 årsarbetskrafter de närmast kommande åren för att 
fullgöra tillsynsarbetet. Den stora skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resur-
ser medför att nämnden måste göra omfattande prioriteringar i tillsynsarbetet. Det är lik-
som förra året drygt 3300 timmar som har prioriterats bort i årets tillsynsplan. 
 
Beredning 
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken 
och föreskrifter som meddelats med stöd av den, det vill säga främja en hållbar utveckling. 
Tillsynsmyndigheten ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksam-
het skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. En viktig förut-
sättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i förläng-
ningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden av bestämmelserna i 
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. Tillsynspla-
neringen är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt. Tillsynsplanen av-
ser år 2020 och visar hur myndigheten kommer att använda de resurser som finns till-
gängliga för myndighetsutövningen. Som underlag till tillsynsplanen har enheten använt 
nationella och regionala miljömål, miljökvalitetsnormer, lokala visioner och mål, behovs-
utredning 2020-2022 samt det tillsynsregister som enheten har. 
 
Ekonomi 
Tillsynsplanen i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Dock saknas det resurser för 
att kunna genomföra tillsyn i tillräcklig omfattning och uppfylla nationella, regionala och 
lokala mål, normer och visioner. Bygg- och miljönämnden bör dock verka för resursför-
stärkningar för de ansvarsområden inom plan-, bygg- och miljöenheten som nämnden an-
svarar för. 
 
Bedömning 
Med rådande resursfördelning kommer enheten inte att kunna genomföra alla de uppgifter 
som åligger oss att utföra för att bidra till miljömål på både nationell, regional och lokal  
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nivå samt för att erbjuda god service till kommuninvånare, verksamhetsutövare och andra 
förvaltningar/enheter inom Öckerö kommun. Behovsutredningen visar på att miljöen-
heten under 2020 kommer ha ett resursunderskott på ca 2½ årsarbetskrafter. Detta inne-
bär att stora delar av tillsynen behöver prioriteras ned eller bort. Fokus under 2020 kom-
mer ligga på att genomföra basbehovet d.v.s. styrd och händelsestyrd tillsyn. Nästan all be-
hovsprioriterad tillsyn samt mycket av den skattefinansierade verksamheten behöver bort-
prioriteras som t.ex. tillsyn på ej anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
strandskyddstillsyn, tillsyn av rökfria miljöer, klassning och efterbehandling av förorenade 
områden. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: Tillsynsplan miljö 2020 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden antar plan-, bygg- och miljöenhetens förslag till Tillsynsplan 
miljö 2020. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
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Bygglov nybyggnad fritidshus, Grötö  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett fritidshus på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i röd kulör och med en takbeläggning av 
tegelröda betongpannor. Sökanden har sen innan ett beviljat förhandsbesked för att bygga 
om och renovera den befintliga ladan på fastigheten. Förhandsbeskedet togs i BMN den 
2017-04-18. Ett förhandsbesked gäller i två år. Sökanden inkom med ansökan om bygglov 
innan två år hade passerat.  
 
De första ritningarna var på ett hus uppe på tomten och beläget nära tomtgränsen i väster. 
Precis utanför tomten i väster går strandskyddet. Grannen inkom med synpunkter på detta 
huset. Sökanden valde då att rita om och inkom senare med nya ritningar och på ett hus 
beläget på samma plats som den befintliga gamla ladan. Färgsättning av huset är röd träfa-
sad, tegelröda pannor samt röda fönster. Det nya fritidshuset är beläget i en brant backe 
och därav har det nya huset en suterrängvåning samt ett våningsplan med tillhörande al-
tan. Huset är nu inte längre beläget inpå knuten av strandskyddet vilket ökar allmänhetens 
tillgång till området. Ändmorän är beläget precis utanför tomten i väster och går som ett 
stråk hela vägen mot Grötö  . Detta är en öppen vacker plats i landskapet. 
 
Huset smälter väl in i omgivningen på så sätt att landskapsbilden binds ihop av ett snarlikt 
hus på Grötö  som är beläget i andra delen av böjen vid strandskyddsområdet. Båda 
två är suterränghus belägna i branta backar byggda i trä med samma fasadfärg, röd, och 
samma takmaterial och färg, tegelröda pannor. Se bifogade bilder. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturmiljöområdet och den befintliga ladan på fastigheten är be-
tecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. Det har 
inkommit uppgifter under handläggning av förhandsbeskedet att ladan murades om någon 
gång under 50-talet. Fasadmaterialet är i trä och är av nyare karaktär. Karaktären av ladan 
är inte kvar från den tiden då ladan en gång i tiden uppfördes. Färgsättning av det nya hu-
set stämmer väl in i området karaktär. Huset har en traditionell färgsättning med röd trä-
fasad och tegelröda pannor. I angränsning till det nya huset ligger ett annat hus som också 
är ett suterränghus med röd träfasad och tegelröda pannor. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss. Ärendet har skickats till grannar för hörande. Det har in-
kommit en erinran från samma person som hade synpunkter med det föregående förslaget. 
I erinran skriver han att byggnationen kan flyttas söder om ladan och att ladan kan kvarstå  
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på fastigheten i sådant fall har han inget emot ansökan. Sökanden har fått ta del av erinran 
och kan inkomma med ett bemötande på denna. Sökanden har inkommit med ett bemö-
tande där hon skriver att avstyckning av fastigheten var tillmötesgående mot Grötö  
angående en större uteplats med havsutsikt. Detta resulterade i en mer osymmetrisk av-
styckning och en utökning till fördel för fastigheten Grötö , gentemot lantmäteriets ur-
sprungliga avstyckningsförslag. För att tillmötesgå det yttrande som gjordes av Grötö  

terränghus placerat på en lägre marknivå längst österut. 
 
Byggnationen bedöms uppfylla kraven på god färg- form- och materialval samt god hel-
hetsverkan. Byggnaden tar upp utformningen av ett närliggande hus i området och en 
lad bedömning är att huset  i landskapsbilden enligt 2 kap 6§ ,plan- och byggla-
gen. Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap., plan- och bygglagen, 
PBL anses uppfyllda. Rivningen av befintlig lada bedöms som motiverad av vad som fram-
kommit av sökandes bilder. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden bevil-
jar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-20 
Bilaga 2: Fasadritningar, 2019-11-14 
Bilaga 3: Nybyggnadskarta, 2019-11-14 
Bilaga 4: Planritning, 2019-11-14 
Bilaga 5: Ansökan, 2019-03-19  samt 2019-11-26 
Bilaga 6: Erinran från granne, 2019-11-25 
Bilaga 7: Svar på grannhörande, 2019-12-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordföranden finner att ansökan 
ska godkännas. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja rivningslov för ladan, enligt 9 kap 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 57 019 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). 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 
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).  
 
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 
• Kopia på färdigställandeskydd 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2019-12-17 20 
   
   
BMN § 183 Dnr: L 2019-000196  
   

Förhandsbesked Nybyggnad enbostadshus, Röd  
 
Ansökan avser förhandsbesked för två nya bostadshus. Fastigheten Röd  har inkommit 
med en ansökan av ett förhandsbesked för att kunna stycka marken i två fastigheter samt 
uppföra ett bostadshus på respektive ny fastighet. De nya fastigheterna kommer att bestå 
av mark från dels Röd  samt Röd . Båda fastigheterna kan nås via befintliga re-
spektive en ny väg med bil fram till de två nya tomterna. De nya fastigheterna har en areal 
på ca 730 m2 respektive ca 640 m2. En del av fastigheten är belägen med U-område. U-
område kan bebyggas om nämnden finner detta lämpligt. I ansökan anger sökanden att 
bostadshusen är på två våningar. 
 
Ett mail har sänds till Länsstyrelsen se bifogade handlingar. Ett svar har inkommit från 
dem om att beslut i frågan angående tomtstorlek skall utföras i BMN. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö municipal samhälle” fastställd av länsstyrelsen 1949-
08-20. 
 
Följande avvikelser mot plan noteras: 
   •   Detaljplanen anger att en tomtstorlek skall vara på 800 m2. Dock kan Nämnden godta 
mindre areal där den finner detta lämpligt. 
   •   U-område. U-område får bebyggas om Nämnden finner detta lämpligt. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Någon erinran mot förslaget från grannar 
har inte inkommit. Gatuenheten, Miljöenheten, Räddningstjänsten samt Öckerö kommun 
som markägare har inget att erinra mot förhandsbeskedet. Kretsloppsenheten har inkom-
mit med en skrivelse och redogjort för placering av återvinningskärl. Miljöenheten skriver 
att omhändertagandet av dagvatten skall redovisas.  
 
Förslaget innebär en förtätning i området. Uppfyller  kraven enligt 2 kap., 6§, PBL gällande 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsver-
kan. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-29 
Bilaga 2: Svar från LST, 2019-09-10 
Bilaga 3: Ansökan om bygglov, 2019-08-19 
Bilaga 4: Situationsplan, 2019-08-19 
Bilaga 5: Remissvar, 2019-11-14 
Bilaga 6: Remissvar, 2019-11-15 
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Bilaga 7: Remissvar, 2019-11-15 
Bilaga 8: Remissvar, 2019-11-20 
Bilaga 9: Remissvar, 2019-11-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för Positivt förhandsbesked är 9478 kronor , efter reduktion 1800 kr 
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende in-
kommit 2019-08-19 (se mottagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Fak-
tura på avgiften skickas separat. Tiden är överskriden med 7 veckor och en dag. Den del av 
avgiften som avser framtagande av arkivbeständiga handlingar skall ej nedsättas. Denna 
avgift uppgår till 1800 kr. 
 
Upplysningar 
Positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraft under förutsättning att bygglov söks 
inom denna tidsram (PBL kap. 9 § 18.) 
 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 § plan- och bygg-
lagen (2010:900).  
 
Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att överklaga be-
slutet inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet kungörs även i 
Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införandet i den-
samma. 
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Förhandsbesked Nybyggnad enbostadshus, Rörö  
 
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Se 
bifogad handling. På fastigheten är det även redovisat två biluppställningsplatser. Huset 
har en byggnadsarea på 90 m2 i ett våningsplan med inredd vind.  
 
Denna fastighet har ansökt om förhandsbesked 2009 och fick ett positivt förhandsbesked, 
detta gäller i två år. År 2012 inkom ansökan om bygglov, dåvarande samhällsbyggnadschef 
Robert Svensson avslog då ansökan på grund av vatten och avlopps problematik. 2014 in-
kom ytterligare en ansökan om bygglov på fastigheten även då avslogs ansökan med argu-
ment som trafik och Va situationen, då framfördes även argument som detaljplans krav. 
Ärendet avslogs senare i mark- och miljödomstol.  År 2016 inkom en ansökan om för-
handsbesked denna ansökan resulterade i ett negativt förhandsbesked bl.a. för att man inte 
kunde garantera vatten kapaciteten. Ansökan 2016 innehöll dessutom ett hus som var ca  
dubbelt så stort hus i två plan med en suterrängvåning insprängt i berget.  
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Ett mindre hörn av fastigheten ligger inom kulturmiljöområde. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss. Miljö har inkommit med ett remiss svar där de skriver att 
innan beslut om bygglov tas skall dagvattenfrågan redovisas. Va har svarat på remissen och 
skriver att fastigheten har vattenanslutning från stamfastigheten Rörö. Vatten och spillvat-
tenanslutningspunkt är befintlig och gemensam för fastigheterna Rörö  och Rörö 

  
 
Dagvattenfrågan skall redovisas. Öckerö kommun som en av rågrannarna har inget att er-
inra mot byggnationen. På fastigheten finns det två redovisade biluppställningsplatser. 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. En granne har inkommit med synpunkter 
och hänvisar till det beslut som togs på denna fastighet 2016. 2016 tog BMN ett beslut om 
avslag för ett förhandsbesked på denna fastighet. Sökanden har fått möjlighet att bemöta 
synpunkterna. 
 
Sökanden har inkommit med ett bemötande och skriver att grannens erinran mot att bygga 
på tomten kan vi inte förstå. Han nämner att han inte vill ha anonyma grannar som kan bli 
till besvär för honom. Vidare skriver de att de har haft ett positivt besked om ett förhands-
besked men valde då att inte sälja tomten ytan att avvakta med försäljning. Nu är de pens-
ionärer och vill sälja tomten och bebygga den med ett mindre hus på 90 kvm i ett plan med  
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vind. Man behöver inte spränga på tomten utan kan placera det nya huset där ett förråd är 
placerat idag. 
 
I översiktsplanen är detta markområde ej angivet för bostäder. Översiktsplanen är enligt 
plan- och bygglagen inte bindande, men den ska vara vägledande för beslut om använd-
ning av mark- och vattenområden.   
 
Tomten kan betecknas som en lucktomt i ett befintligt bostadsbestånd. Förslaget innebär 
en förtätning i området. Kraven uppfylls enligt 2 kap. 6§, PBL gällande landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
Vattenkapaciteten i området är tillgodosedd samt att man ansöker om ett förhandsbesked 
för ett mindre hus i ett plan med vind samt att biluppställningsplats är redovisad på fastig-
heten möjliggör byggnation av denna fastighet med ett mindre hus. Dagvatten frågan skall 
redovisas innan startbesked. Därav förslår byggnadsinspektören positiva förhandsbesked 
på denna fastighet.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-20 
Bilaga 2. Skrivelse, 2019-10-11 
Bilaga 3: Remissvar Miljö, 2019-10-04 
Bilaga 4: Remiss svar Va, 2019-10-11 
Bilaga 5: Situationsplan, 2019-09-20 
Bilaga 6: Ansökan, 2019-09-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17  § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 8 334 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Avgiften för Positivt förhandsbesked är 8334 kronor , efter reduktion 5134 kr 
 (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende in-
kommit 2019-09-20 (se mottagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Fak-
tura på avgiften skickas separat. Tiden är överskriden med 2 veckor och 4 dagar. Den del 
som av avgiften som avser framtagande av arkivbeständiga handlingar skall ej nedsättas.  
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Denna avgift uppgår till 1800 kr. Reduktionen ger en kostnad på, 60 procent på 8334 kr 
dvs, 3334 kr. Totalt blir kostnaden 3334 + 1800= 5134 kr. 
 
Upplysningar 
En prövning om förhandsbesked är en lokaliseringsprövning om den sökta åtgärden kan 
tillåtas på den angivna marken. Tilltänkt byggnad avseende utformning prövas inte i för-
handsbeskedet.  
 
Ett förhandsbesked medger ingen rätt till byggnation. Förhandsbeskedet gäller i 2 år räk-
nat från den dag det vinner laga kraft förutsatt att bygglov söks inom dessa 2 år. 
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Bygglov tillbyggnad enbostadshus, Öckerö 
 
Ansökan avser bygglov för att bygga till enbostadshuset med ett uterum samt att bygga på 
befintligt garage med en våning och inreda den till en bostad på rubricerad fastighet. Till-
byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbe-
läggning av tegelröda betongpannor. 
 
Ärendet var uppe i BMN den 16 april 2019 och fick då avslag för sökta åtgärder. Sökanden  
överklagade beslutet till LST. LST återförvisade ärendet till BMN, se bilaga. Ärendet tas nu 
upp på nytt. LST saknade en tydlig motivering till avslaget av bygglovsansökan.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Kärrsvik Nordväst” fastställd av länsstyrelsen 1991-05-23. 
 
Följande  avvikelser mot plan noteras: 
   •   Detaljplanen medger endast huvudbyggnad. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Erinran har inkommit från en grannfastig-
het. De skriver att dagsljuset till deras hus samt till trädgården kommer att minska mar-
kant samt att de idag tittar in i en vit vägg vilket en påbyggnad kommer att förstärka detta 
ytterligare. Vidare skriver de att en påbyggnad inte passar in i den befintliga villabebyggel-
sen i området. Övriga garage i området är i en våning. Sökanden inkom med nya ritningar 
och sänkte den tilltänkta taknocken i garaget från 6,0 m till 5,0 m. Området består av fri-
liggande villatomter. 
 
Att bebygga ett befintligt garage med en våning till stämmer ej in i karaktären i villaområ-
det och avviker från landskapsbilden. Utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap., plan- och 
bygglagen, PBL anses ej uppfyllda.  Enligt detaljplanen får det endast finnas en huvud-
byggnad per tomt. Att bygga på garaget med en våning medför att det blir två huvudbygg-
nader på fastigheten avseende så väl storlek som höjd, detta medför att en avvikelse från 
detaljplanen uppstår då. Den sökta åtgärden kommer att medföra att byggnaden/ garaget 
ska användas för självständigt boende. Avvikelserna för påbyggnaden anses vara så stora 
att de sammantaget inte kan ses som en liten. Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- 
och miljönämnden avslår ansökan för påbyggnad av garage. 
 
Tillbyggnad av uterum är planenlig och förslag till beslut är att bevilja bygglov för uterum 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-13 
Bilaga 2: Planritning, 2019-03-04 
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Bilaga 2: Plan / Fasad / Situationsplan, 2019-02-21 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-02-06 
Bilaga 4: Fasadritning, 2019-02-06 
Bilaga 5: Ansökan om bygglov, 2019-02-06 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov för påbyggnad på befintligt garage en-
ligt 2 kap. och 8 kap. samt 9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av ett uterum på ett 
befintligt bostadshus enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 6332 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). 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. 
 
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 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden. 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 överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Fotodokumentation 
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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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Bygglov Utvändig ändring Enbostadshus, Fotö  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av en takkupa på ett enbostadshus på rubricerad 
fastighet.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”FISKELÄGET-FOTÖ” fastställd av länsstyrelsen 1958-06-
17. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Våningsantal överskrids med 1. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
 
Enligt PBL 9 kap 31b§ får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvi-
kelsen är liten och är förenlig med detaljplanens syfte. I området finns flertalet liknande 
byggnader med kupor åt två håll. Åtgärden bedöms smälta in bra med kringliggande be-
byggelse. 
 
Den tänkta åtgärden medför dock att våningsantalet överskrids med 1. Detta medför att av-
vikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Bygglovshandläggare föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-04 
Bilaga 2: Ansökan 
Bilaga 3: Fasadplan 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att bygglov beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas eller avslås. Ordföranden finner att ansökan 
ska godkännas. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet 7 213 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-11-28 (se mottagnings bekräftelse 
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 
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 kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  
För startbesked ska följande handlingar lämnas in till bygg- och miljönämnden: 
   •  Förslag till kontrollplan 
   •   Bygghandlingar med måttsatta detaljer 
 
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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Tidsbegränsat bygglov för modulbostäder, Heden  
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till och med 2029-12-12 för att uppföra moduler för 
nyanlända (10 stycken singelboende eller 7st Singelboende och 1 st 3 ROK). Modulernas  
byggnadsarea uppgår enligt ansökan till 317 kvm. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens enheter på remiss. 
Ärendet har skickats till grannar för hörande.  
Ägare till fastighet Heden har inkommit med synpunkter om att åtgärden skulle för-
svåra framtagandet av bestående och långsiktig detaljplan över ett stort område. 
Ägare till fastighet Heden  har inkommit med skrivelse som gör gällande att det 
kanske finns annan plats i kommunen som är bättre lämpad. 
 
Ägare till Heden  har inkommit med erinran men specificerar inte närmare. 
Åtgärden anses inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Gällande erinran om 
försvårande för kommande detaljplanearbete är bedömningen att risken är begränsad 
detta ärende avser ett tidsbegränsat bygglov. Gällande erinran om lämpligheten att placera 
boendet på denna plats konstateras att plan- och bygglagen inte reglerar vem eller vilka 
som bor i lägenheterna utan det är användningen boende som regleras. 
 
Åtgärden anses uppfylla krav på god materialverkan och vara motiverad då kommunen har 
ett stort behov av bostäder. Åtgärden anses vid en samlad uppfylla kraven för tidsbegrän-
sade bygglov i enlighet med 9 kap. 33a §, plan-och bygglagen, PBL 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: Erinran 1-46, 2019-12-06 
Bilaga 3: Erinran 1-204, 2019-12-05 
Bilaga 4: Erinran 1-352, 2019-12-02 
Bilaga 5: Erinran 1-352, 2019-12-02 
Bilaga 6: Meddelanden, 2019-11-19 
Bilaga 7: Remissvar VA, 2019-12-05 
Bilaga 8: Remissvar Gata, 2019-11-21 
Bilaga 9: Remissvar PK, 2019-11-20 
Bilaga 10: Ansökan, 2019-11-19 
Bilaga 11: Situationsplan, 2019-11-19 
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Bilaga 12: Plan / Sektion / Fasad, 2019-11-19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 33a § plan- och byggla-
gen (2010:900). Bygglovet är tidsbegränsat och gäller till och med 2029-12-12. 
 
Avgiften för bygglovet är 38 417 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). 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. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Byggherren måste anmäla en sådan. 
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 
   •   Avvecklingsplan 

• 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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Bygglov i efterhand, ändrad placering enbostadshus, Hönö  
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för ändrad placering av huvudbyggnad jämfört med be-
viljat bygglov. Placering skiljer sig mot beviljat lov då avstånd till tomtgräns anges till 3,35 
m respektive 3,55 meter istället för 4,5 meter enligt bygglovet. Fastigheten har varit före-
mål för tillsyn vilket resulterade i beslut från överinstanser som gjorde gällande att byggna-
dens nuvarande placering ej ryms inom beviljat bygglov vilket därför nu prövas. Allt annat 
lika med beslutet från 2013-01-14. 
 
Bakgrund 
Fastigheten  är styckad i två delar, i vertikal riktning. På stamfastigheten fanns då en 
huvudbyggnad och ett garage. Till västra fastigheten flyttades huvudbyggnaden, vilket 
nämnden beviljat lov för 2013-01-14. På fastigheten den östra fastigheten har lov om ny-
byggnad beviljats. 
 
För området gäller detaljplanen ”Västra Vägen - Gärdavägen mm” fastställd av Länsstyrel-
sen 1988-02-26. Av detaljplanens 2 § 1 mom framgår att prickad mark inte får bebyggas. 
Planen saknar avståndsbestämmelser. Med stöd av övergångsbestämmelserna skall Bygg-
nadsstadgan (BS) således tillämpas som bestämmelse i planen med ett avstånd om 4,5m 
till tomtgräns för bebyggelse.  
 
Komplementbyggnaden, garaget, ligger närmare fastighetsgräns än 4,5m. Garaget för fas-
tigheten fanns på fastigheten när planen uppfördes. Man har således bedömt läget som 
planenligt. Gränsen för prickad mark ligger på fastighetens västra sida. Garaget omges på 
sin gavel av prickad mark. 
 
Som underlag för prövningen användes en grundkarta och illustrationen för detaljplane-
kartan. Vid prövningen om lov var byggnadens placering 4,5m från tomtgräns och byggna-
den låg invid den prickade marken i väst. Placeringen tolkades som planenlig varför inga 
grannar hördes om saken. 
 
I december 2015 utfärdar nämnden ett slutbesked till följd av att byggherren, genom sin 
kontrollansvarig, meddelar att byggnaden uppförts enligt gällande bygglov.   
I november 2016 inkommer fastighetsägarna till fastigheten , norr om Hönö , 
med en anmälan om olovlig byggnation.  De meddelar att byggnaden för Hönö  inte 
är placerad enligt gällande bygglov.  
 
I juli 2017 upprättas en nybyggnadskarta för fastigheten. Av nybyggnadskartan framgår att 
byggnaden inte är placerad enligt gällande bygglov. Byggnaden ligger närmare tomtgräns 
än 4,5m samt delvis på prickad mark, d.v.s. mark som ej får bebyggas enligt detaljplanens 
bestämmelser. 
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Samma månad, i juli 2017, anmodas fastighetsägaren att inkomma med en förklaring och 
en ansökan om lov. Byggnaden har meddelats slutbesked men frågan är om byggnaden 
flyttats eftersom den inte påstås ligga enligt beviljat lov.  
I augusti 2017 inkommer fastighetsägaren med ett yttrande där han påkallar att han har 
alla nödvändiga tillstånd för byggprojektet. 
 
I ärendet om byggnadens flytt har utsättning och lägeskontroll skett i kommunens försorg. 
En verkställd kontrollplan med utlåtande från kontrollansvarig är inlämnad till sbf. Med 
stöd av dessa handlingar har nämnden utfärdat slutbesked.  
 
Handläggaren för ärendet besöker fastigheten för att utreda förhållandet på platsen. Denne 
kan inte finna att någon lov- eller anmälningspliktig åtgärd har utförts och nämnden av-
skriver ärendet för tillsyn. Beslutet expedieras. Begreppet expediering beskriver procedu-
ren då nämnden kommunicerar beslutet med berörd part varvid det blir en offentlig hand-
ling. Beslutet överklagas. Länsstyrelsen upphäver beslutet. Beslutet överklagas. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. Även detta beslut överklagas. Mark- och miljööver-
domstolen avslår överklagan. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplanen ”Västra Vägen - Gärdavägen mm” fastställd av 
länsstyrelsen 1988-02-26. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Uppskattnings placeras mindre än 5 kvm på mark som enligt detaljplanen ej får be-
byggas, s.k. prickmark  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande.  
Ägare av fastighet Hönö har inkommit med synpunkter där man bland annat framför 
synpunkter gällande ökad insyn på framförallt altan, ökad skuggning av sin fastighet, ökad 
trafik på grund av tillkommande byggnation, samt att räddningstjänsten torde få svårt att 
komma fram då vägen används som parkering.  
 
Ägare till fastighet Hönö  har inkommit med synpunkter som dock inte kan tolkas 
som någon erinran. 
Det konstateras att huset står där det står och varken byggherre, kontrollansvarig eller 
kommunens tjänstepersoner reagerat på placeringen. Någon ytterligare utredning till var-
för huset blev placerat på nuvarande plats görs inte i detta beslut. 
 
Åtgärden anses uppfylla tillämpbara utformningskrav enligt plan- och bygglagen, PBL 
såsom god form-, material och helhetsverkan. Åtgärden bedöms avvika från detaljplanens 
bestämmelser vad gäller att prickmark bebyggs med ca 5 kvm. Denna avvikelse bedöms 
som en sådan avvikelse som kan godtas som en liten enligt 9 kap. 31b §, PBL. 
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Gällande avstånd till tomtgräns så är bedömningen följande: 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan från 1988, vilken saknar bestämmelser om byggnads 
placering i förhållande till tomtgräns. 39 § BS ska därför gälla som planbestämmelse (se 
punkten 5 i övergångsbestämmelserna till PBL och 17 kap. 4 § tredje stycket i den äldre 
plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL). Enligt nämnda bestämmelse får byggnad som inte 
sammanbyggs eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt 
inte läggas på mindre avstånd från gränsen till granntomt än 4,5 meter. Om det är påkallat 
av sär- skilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet 
eller trafiksäkerhet och det inte försvårar ett lämpligt bebyggande av området, får nämn-
den göra undantag från avståndskravet. Om kraven för att medge undantag enligt 39 § BS 
är uppfyllda, är åtgärden förenlig med planen. 
 
Bedömningen av om det finns särskilda skäl att uppföra en byggnad närmare tomtgräns än 
4,5 meter sker utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Särskilda skäl kan finnas om 
det inte är möjligt att uppföra byggnaden på en annan, ändamålsenlig plats på fastigheten. 
Fastighetens topografi eller om fastigheten är belastad med någon rättighet, är exempel på 
sådana omständigheter som kan medföra att det inte är möjligt att uppföra en byggnad på 
en annan, ändamålsenlig plats så att avståndet om 4,5 meter till grannes tomtgräns följs. 
 
Särskilda skäl 
Någonstans i processen blir det fel men då byggnaden placerats utan att någon upptäckt att 
placeringen var felaktig förrän ägare till fastighet Hönö  hörde av sig till kommunen 
ca 11 månader efter att slutbesked utfärdats, kan det rimligtvis inte varit helt tydligt att pla-
ceringen var fel. Något uppsåt att placera byggnaden närmare gränsen än 4,5 meter har 
inte framkommit. 
Om byggnaden skulle flyttas till 4,5 meter från gränsen, det vill säga 1,15 meter söderut så 
skulle det innebära att avståndet mellan huvudbyggnad och garage blir så litet att under-
håll av byggnaderna omöjliggörs och då är bedömningen att en flytt motverkar plan- och 
bygglagens krav på god bebyggelse. 
Att kräva att byggnaden flyttas skulle även medföra orimligt hög kostnad i förhållande till 
resultatet. Hög kostnad i sig bedöms inte vara skäl för att medge undantag mot BS men i 
det här enskilda fallet är bedömningen, efter att ha vägt de olika intressena mot varandra, 
att det förefaller orimligt att inte beakta ekonomiska faktorer med hänsyn tagen till histori-
ken i ärendet. Med det sagt anses kostnaden för en flytt inte stå i rimlig proportion till vin-
ningen av att uppfylla byggnadsstadgans 39 §. 
Men för granne m.m. 
 
Med hänsyn till bebyggelsens utformning med huvudbyggnaders långsidor mot gatan samt 
att byggnaden är utformad med gavelfönster endast på övre plan, bedöms ökad insyn dock 
inte vara en sådan olägenhet att den är att se som ett men i den mening som avses i 39 § BS 
då insyn i så fall även bör finnas vid ett avstånd om 4,5 meter från tomtgräns. Byggnadens  
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placering anses alltså förenlig med gällande plan. Inte heller bedöms placeringen medföra 
en sådan ökad skuggning att men i Byggnadsstadgan 39 §:s mening uppkommer härav. 
Någon fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet  bedöms inte föreligga. Inte hel-
ler försvårar åtgärden ett lämpligt bebyggande av området. 
Mot bakgrund av det ovan skrivna är bedömningen att rekvisiten för att medge undantag 
enligt Byggnadsstadgans 39§ är uppfyllda. 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-08 
Bilaga 2: Bilder fr granne, 2019-08-02 
Bilaga 3: Skrivelse fr granne, 2019-08-02 
Bilaga 4: Grannehörande, 2019-08-02 
Bilaga 5: Grannehörande, 2019-08-02 
Bilaga 6: Skrivelse fr granne, 2019-08-01 
Bilaga 7: Skrivelse fr granne, 2019-08-01 
Bilaga 8: Bilder, 2019-07-17 
Bilaga 9: Bilder, 2019-07-17 
Bilaga 10: Bilder, 2019-07-17 
Bilaga 11: Bilder, 2019-07-17 
Bilaga 12: Bilder, 2019-07-17 
Bilaga 13: Situationsplan, 2019-06-18 
Bilaga 14: MMD dom, 2018-12-19 
Bilaga 15: Beslut bygglov, 2013-01-14 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas, och finner att så sker. 
 
 
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 bygglovet är 7 526 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). 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 
ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
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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Tillbyggnad balkong, Röd  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av balkong gällande ett enbostadshus på rubricerad 
fastighet. I samband med tillbyggnaden kommer balkongdörr installeras där det idag sitter 
fönster monterade. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Åtgärden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet och ger 
byggnaden ett mer estetiskt tilltalande utseende. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då tillbyggnaden är av sådan ringa art att 
det inte är nödvändigt enligt plan- och bygglagen, PBL.  
 
Åtgärden anses ha god form-, material- och helhetsverkan. Åtgärden bedöms kunna på-
verka omgivningen något men inte till den grad att betydande olägenhet i plan- och byggla-
gens mening uppnås. Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap., PBL an-
ses  uppfyllda. 
  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: Fasadritning, 2019-11-19 
Bilaga 3: Plan / Sektion, 2019-11-19 
Bilaga 4: Situationsplan, 2019-11-19 
Bilaga 5: Ansökan, 2019-11-19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 4 044 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). 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 
ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
Byggherren kan själv vara ansvara för kontroller under byggnationen. 
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende. 
 
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 
   •   Redovisning av hur den bärande konstruktionen skall utformas 
 
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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Tillbyggnad enbostadshus samt nybyggnad komplementbyggnad, 
Rörö  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus samt uppförande av garage på 
rubricerad fastighet. Tillbyggnaden som enligt ansökan uppgår till 15 kvm BYA och 30 kvm 
BTA kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbelägg-
ning av rött tegel. Garaget blir 30 kvm BYA samt får röd träfasad och rött tegeltak. Då 
byggnaden har en bygglovspliktig altan uppförd utan bygglov skall den också prövas i detta 
ärende. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som bevarandevärd och belägen inom område som betecknas 
som kulturmiljö enligt  Planprogram för Rörö. I programmet står att läsa: ”I Apelvik fanns 
det vid 1800-talets början enstaka hus längst ut på udden: en krog, några bodar eller ma-
gasin och möjligtvis något boningshus. Området är en sammanhållen skärgårdsmiljö med 
enkla bostadshus direkt på berget. Områdets struktur är inte förändrad sedan 1920-talet, 
även om ett flertal moderna fritidshus ligger bland den gamla bebyggelsen.  
Krogen (Öckerö Rörö ) längst norrut i området är ovärderlig.”  
 
Den sökta åtgärden anses inte stämma överens med den känsliga kulturmiljön på platsen. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. Svarstiden går 
ut 2019-12-09. 
Enligt 2 kap 6 § p1, plan- och bygglagen PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsver-
kan. 
 
Byggenheten har gjort två besök på platsen; 2019-12-02 och 2019-12-05. Vad som då fram-
kom var att miljön på platsen har höga kulturvärden områdets karaktär kännetecknas av 
enkelheten i bebyggelsen. Även nyare bebyggelse är relativt sett småskalig. Sjöbodar har 
sadeltak och huvudbyggnader ser ut att mestadels sakna tillbyggnader åt väster. Den speci-
ella karaktären i Apelvik borde rimligtvis medföra att höga krav på anpassning till befintlig 
byggnad samt till omgivande bebyggelse ställs.  
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Altanen bedöms inte alls passa in i miljön, möjligen om den var lägre men som nu är ut-
märker den sig genom sitt dominerande intryck både från vägen söderifrån och framförallt 
från den lilla pittoreska hamnen belägen bara några meter ifrån. 
 
Tillbyggnaden anses inte heller uppfylla plan- och bygglagens krav på anpassning. På plat-
sen är det tydligt att bebyggelsen är småskalig och någorlunda enhetlig i sin enkelhet. Till-
byggnaden anses motverka det enkla uttrycket och dess volym bedöms utgöra en bety-
dande förändring av byggnadens karaktär.  
 
Garaget skulle vara det enda eller en av några få byggnader i området med platt tak. På 
platsen är tydligt att komplementbyggnader med röda sadeltak är en bidragande orsak till 
den speciella karaktären. Garaget skulle möjligen kunna passa in om det utformades med 
rött sadeltak men inte som nu framgår av ansökan. 
Åtgärden anses inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.  
Vid en samlad bedömning anses inte krav på anpassning till omgivning eller god helhets-
verkan enligt kap 2. 6§ p1, plan- och bygglagen, PBL vara uppfyllda. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: Fasadritningar, 2019-10-29 
Bilaga 3: Fasadritning garage, 2019-05-08 
Bilaga 4: Ansökan om bygglov, 2019-05-08 
Bilaga 5: Situationsplan, 2019-05-08 
Bilaga 6: Plan / Sektion, 2019-05-08 
Bilaga 7: Kontrollplan, 2019-05-08 
Bilaga 8: Bilder från sökande, 2019-05-15 och 2019-06-13 
Bilaga 9: Bilder från besök på plats, 2019-12-02 och 2019-12-05 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov då villkor enligt 2 kap 6 § p. 1 plan- och 
bygglagen (2010:900) ej anses vara uppfyllda. 
 
Avgiften för bygglovet är 6 177 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
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Motivering 
Vid en samlad bedömning anses inte krav på anpassning till omgivning eller god helhets-
verkan enligt kap 2. 6§ p1, plan- och bygglagen, PBL vara uppfyllda. 
 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas 
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Förhandsbesked enbostadshus, Rörö  
 
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus om 130 kvm samt ga-
rage/förråd om  30 kvm rubricerad fastighet.  
 
Ärendet var uppe i Bygg- och miljönämnden 2019-06-18. Då beslutades att återremittera 
ärendet för att sökanden skulle inkomma med följande utredningar innan positivt beslut 
kan fattas: 
   •   Redovisa tillträde till Rörö efter byggnation för en eventuell framtida exploatering 
   •   Dagvattenutredning för fastigheten och eventuella omkringliggande avrinningsytor 
   •   Va-utredning 
   •   Naturinventering 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Rörö planprogram. Rekommendationer i kul-
turmiljöprogrammet anses kunna uppfyllas i bygglovsskedet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens beödmning 
Ärendet har skickats till kommunens enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit med 
yttrande som belyser att innan bygglov beviljas skall sökanden utreda och redovisa hur 
dagvatten kommer att hanteras på fastigheten. Omhändertagande av dagvatten bör i så 
stor utsträckning som möjligt ske lokalt på den egna fastigheten. 
 
VA-enheten inkom 2019-06-03 med yttrande som innebar att VA-enheten inte kan god-
känna tillkommande byggnation innan vattenförstärkning till Nordöarna är genomförd. 
Efter samtal med VA-enheten hösten 2019 så framkom det att VA-enheten ej längre har 
någon erinran mot åtgärden. 
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande.  
 
Fastighetsägare av Rörö  har inkommit med synpunkter där man framför att om bygg-
nation tillåts 2 meter ifrån tomtgräns på Rörö  skall samma regler gälla om byggnat-
ion kommer att ske på Rörö  i framtiden. 
 
Ägare till fastighet Rörö har synpunkter på att 3 meters avstånd till tomtgräns är för 
nära. Man tar också upp att Rörö skall saneras från den invasiva växten Parkslide. 
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Sökanden har 2019-05-21 inkommit med förtydligande och bemötande till grannars syn-
punkter samt reviderat ritningarna med ett avstånd till aktuella tomtgränser uppgår till 4,5 
meter. Därmed anses grannarnas yttranden beaktade. 
 
Då sökanden inkommit med efterfrågade utredningar så anses även denna del av beslutet 
från 2019-06-18 vara klargjord. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-12-09 
Bilaga 2: Dagvattenutredning , 2019-11-06 
Bilaga 3: Naturinventering, 2019-11-06 
Bilaga 4: Nybyggnadskarta, 2019-11-06 
Bilaga 5: Lantmäteribeslut 2:21, 2019-11-06 
Bilaga 6: Remissvar VA, 2019-06-03 
Bilaga 7: Svar från granne, 2019-05-22 
Bilaga 8: Förtydligande fr sökande, 2019-05-21 
Bilaga 9: Tomtkarta, 2019-05-21 
Bilaga 10: Ansökan om bygglov, 2019-05-10 
Bilaga 11: Remissvar Miljö, 2019-05-10 
Bilaga 12: Svar från granne, 2019-05-03 
Bilaga 13: Ansökan, 2019-04-05 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska godkännas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §, plan-och 
bygglagen, PBL. 
 
Avgiften för beviljat förhandsbesked är 12908 kronor  i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit: 2019-05-21. Faktura på av-
giften skickas separat. 
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Upplysningar 
Positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraft under förutsättning att bygglov söks 
inom denna tidsram (PBL kap. 9 § 18.) 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 § plan- och bygg-
lagen (2010:900).  
Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att överklaga be-
slutet inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet kungörs även i 
Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införandet i den-
samma. 
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Nybyggnad garage samt rivning befintligt, Öcker
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett nytt större garage på rubricerad fastighet. Bygg-
nadsarean uppgår enligt ansökan till 62 kvm.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” ÖCKERÖ Ö SKOLOMRÅDE” fastställd av länsstyrelsen 
1962-12-21. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Befintligt garage är placerat på mark som enligt plan ej får bebyggas, s.k. prickmark. 
   •   Befintligt garage är ca 5 kvm större än i planen föreskrivna 20 kvm för komplement-
byggnad 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Garaget placeras delvis på prickmark 
   •   Garaget blir 42 kvm större än enligt plan tillåtna 20 kvm 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Åtgärden medför avvikelser mot bestämmelser i detaljplan men strider inte mot detaljpla-
nens syfte. Åtgärden bedöms ha god form- och materialverkan och anses inte medföra be-
tydande olägenhet för grannar. 
 
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, 2019-12-09 
Bilaga 2: Situationsplan, 2019-10-29 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-10-29 
Bilaga 4: Fasadritning, 2019-10-29 
Bilaga 5: Fasadritning, 2019-10-29 
Bilaga 6: Fasadritning, 2019-10-29 
Bilaga 7: Sektionsritning, 2019-09-26 
Bilaga 8: Konstruktionsritning, 2019-09-26 
Bilaga 9: Ansökan om bygglov, 2019-09-26 
Bilaga 10: Projektbeskrivning, 2019-09-26 
Bilaga 11: Planritning, 2019-09-26 
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BMN § 192 Dnr: L 2019-000232  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för avslag är 7321 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2019-10-29.  Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering 
Avvikelserna anses vara för stora för att kunna godtas som en liten, enligt 9 kap 31b §, 
plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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BMN § 193 Dnr: 0022/19  
   

Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
Inget att redovisa. 
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BMN § 194   
   

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

 
a) Saken: Mark- och miljööverdomstolen, 2019-11-26, Bygglov för nybyggnad, Hönö 

 
 

Beslut: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och mil-
jödomstolens avgörande står därför fast. 

 
b) Saken: Länsstyrelsen, 2019-12-04, Byggsanktionsavgift, Hälsö 

 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
c) Saken: Mark- och miljödomstolen, 2019-12-06, Bygglov för tillbyggnad, Öckerö 

 
 
Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte länsstyrel-
sens beslut. 

 
 
 
 
Informationen noteras till protokollet. 
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BMN §  195   
   

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 2019-10-29 – 2019-12-08 

2. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2019-10-03 – 2019-12-
09 

 

Anmälan av delegationsbeslut för redovisning vid kommande nämnd. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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