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    Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Lejonet, Kommunhuset, klockan 08:30 – 12:42   
 
Beslutande 
Ledamöter Hans Wickstrand (KD), t.f. ordförande Göran Olsson (S) 
 Peter Jörnestrand (M)  Kerstin Sterner (M) 

 Göran Torstensson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare Christer Alexandersson (M) för Göran Ohlsson (L) 
 Henrik Börjesson (KD) för Erica Tengroth (KD) 
 Björn Johanson (M) §§ 166-175, för Kerstin Sterner (M) 
  
Övriga närvarande 
Ersättare Lars-Mikael Andersson (S)  Mona Ljung (V) 
 
Tjänstemän Andréas Beutler, enhetschef plan-, bygg- och miljöenheten,  
 Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör 
 Iréne Settergren, byggnadsinspektör 
 Emil Vilhelmsson, bygglovshandläggare 
 Anders Wahlsten, byggnadsinspektör 
 Nils Hjort, nämndsekreterare 
 
Övrigt Jessica Hagelvik, LIA-praktikant 
Justering 
Justerare Göran Torstensson 

Plats     Samhällsbyggnadskontoret 

Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................  
                        Nils Hjort 
 
Ordförande   ....................................................................................... 
  Hans Wickstrand (t.f.)      
 
Justerare  ....................................................................................... 
  Göran Torstensson  
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ  Bygg- och miljönämnden     

Sammanträdesdatum 2019-11-19 
 

Datum för anslags 2019-     -               Datum för anslags 2019-      - 
uppsättande     nedtagande 
 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 
 

    Utdragsbestyrkande 
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Bygg- och miljönämnden 2019-11-19 2 
   
   
BMN § 154 Dnr: L 2018-000288  
   

Bygglov tillbyggnad bostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus  om ca 16 kvm samt plank på rubrice-
rad fastighet. Åtgärden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i gul kulör och 
med en takbeläggning av kanalplast.  
 
Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för åtgärden 2019-04-12, BMN § 168. Fastig-
hetsägare till  överklagade beslutet till länsstyrelsen och länsstyrelsen undan-
röjer det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för förnyad handlägg-
ning. 
   
Länsstyrelsens bedömning är att någon motivering eller några skäl till hur nämnden kom-
mit fram till att bygglovet kan beviljas presenteras inte i beslutet. Det är särskilt viktigt i de 
fall beslutet kan vara till nackdel för någon att nämnden redogör för hur den har kommit 
fram till sitt beslut. Därmed anser länsstyrelsen inte att beslutet uppfyller förvaltningsla-
gens krav på motivering.  
 
Sökanden inkom därefter med nya ritningar.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”SÖRGÅRDSKILE PÅ BJÖRKÖ” fastställd av länsstyrelsen 
1989-09-22. 
 
Följande avvikelser mot plan noteras:     
   •   Sökt åtgärd placeras på mark som ej får bebyggas enligt detaljplan. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Åtgärden medför avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Tillbyggnaden och planket ska 
uppföras på prickmark som ej får bebyggas enligt gällande detaljplan. Åtgärden anses inte 
vara till betydande olägenheter för omgivningen.   
 
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 
dock vara så stora att de sammantaget inte kan godtas som en liten enligt 9 kap. 31b §, 
PBL.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-30   
Bilaga 2: Grannehörande, 2019-10-15 
Bilaga 3: Fasad / Situationsplan, 2019-10-08 
Bilaga 4: Beslut (Lst), 2019-03-13 
Bilaga 5: Förslag till kontrollplan, 2018-11-19 
Bilaga 6: Ansökan om bygglov, 2018-11-19 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan godkänns. 
 
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 b § Plan- bygglagen 
(2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs ej i detta ärende.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 3 838 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering 
Ansökt åtgärd innebär ringa avvikelse, eftersom att fastigheten inte ligger i naturkänsligt 
område, och åtgärden avviker inte väsentligt mot nuvarande plank som finns på platsen. 
 
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. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked  
   •   Ifylld och signerad kontrollplan  
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   •   Fotodokumentation på slutförd åtgärd  
   •   Elintyg  
 
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).  
 
Byggherren ska enligt PBL 10 kap. 5§ se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som 
byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgär-
den enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
Byggherren ska vidare se till att kontroll och prövning utförs i tillräcklig omfattning. 
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Bygglov tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad  och utvändig ändring (med balkong ovanför) av ett 
enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbekläd-
nad av trä i vit kulör. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ’’Björkö Centrala Delen” fastställd av länsstyrelsen 1989-03-
22. Inga nya avvikelser noteras mot plan.  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program.  Enligt kulturmiljöprogrammet ska bostadsbebyggelse och bodar samt områdets 
offentliga karaktär i största möjliga utsträckning bevaras och vårdas så att dess äldre ka-
raktär inte förvanskas. Vid renovering och ombyggnad av bebyggelsen ska byggnadens ur-
sprungliga karaktär gällande skala, fasadfärg, fönstertyp och fönsterplanering behållas. 
 
Åtgärden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till berörda grannar då åtgärden anses planenlig.  
Åtgärden ses som en upprustning och renovering för bevarande av byggnaden, och anses 
inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha en god form- 
och materialverkan.  
 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (enligt 9 kap. 30 § 
PBL).  
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Bilaga 2: Kontrollplan, 2019-10-02 
Bilaga 3: Bilder, 2019-10-02 
Bilaga 4: Fasad/Situationsplan, 2019-10-02 
Bilaga 5: Ansökan om bygglov, 2019-10-02 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 4 444 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 an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

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 över-
ensstämmer med beviljat bygglov  

• Fotodokumentation på slutförd åtgärd  

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

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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Bygglov Ändrad användning Vårdlokaler, Heden 1:395 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdberoende boende till 
bostadshus på rubricerad fastighet. Bostaden kommer tillfälligt hyras ut till etableringsen-
heten för boendeändamål inom ramen för sin verksamhet. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö Omf Hedens By” fastställd av länsstyrelsen 1988-02-
11. 
 
Följande avvikelse noteras mot plan. 
   •   Byggnaden placeras på område betecknat med A, allmänt ändamål.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit 
med yttrande att det måste redovisas rutiner på hygienregler för köket för att säkerställa en 
säker hantering av livsmedel. Detta då det är många som ska dela på samma kök. Uppgifter 
om vem har ansvar för städning av allmänna utrymmen och städutrustning samt skriftlig 
redovisning av egenkontrollprogram och ansvarsfördelning ska också besvaras innan bygg-
lov.  
 
Sökanden inkom därefter med ett bemötande där man framför att etableringsenheten an-
svarar för planering och kontroll av städning i allmänna utrymmen. Städning utförs av hy-
resgäster och professionell lokalvård. Etableringsenheten ansvarar också för kommunikat-
ion och information till hyresgästerna samt kontroll av hygien och hantering av livsmedel i 
det gemensamma köket. För hela bemötande, se bilaga.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Det har inkommit synpunkter där man fram-
för bland annat att det inte är bra att ta bort ett fungerande vårdberoende boende och av-
lastning behövs i kommunen.  
 
Byggnaden placeras på A betecknat område som endast får användas för allmänt ändamål, 
enligt detaljplan. Användningen (från vårdberoende boende till bostadshus) bedöms inte 
inskränka allmänhetens tillgång till området då byggnaden är en befintlig byggnad där 
vårdberoende boende varit möjlig. 
 
Enligt plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller nå-
gon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökanden begär det och 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Åtgärden tillgodoser ett tillfälligt behov för 
etableringsverksamheten för boendeändamål. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Bemötande, 2019-10-24 
Bilaga 3: Protokoll OVK, 2019-10-22 
Bilaga 4: Protokoll OVK, 2019-10-22 
Bilaga 5: Planritning, 2019-10-22 
Bilaga 6: Yttrande, 2019-10-21 
Bilaga 7: Yttrande, 2019-10-21 
Bilaga 8: Yttrande, 2019-10-21 
Bilaga 9: Yttrande, 2019-10-21 
Bilaga 10: Remissvar, 2019-10-15 
Bilaga 11: Utlåtande sakkunnig brand, 2019-10-11 
Bilaga 12: Grannehörande, 2019-10-10 
Bilaga 13: Ansökan, 2019-10-09 
Bilaga 14: Avvecklingsplan, 2019-10-04 
Bilaga 15: Situationsplan, 2019-09-26 
Bilaga 16: Planritning, 2019-09-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 
till 2029-11-14 enligt 9 kap. 33 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Avgiften för bygglovet är 29 038 kronor (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kom-
munfullmäktige). 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).  
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För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 

• Förslag till kontrollplan 

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 Tillbyggnad Uterum,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus om ca 14 kvm på rubricerad fas-
tighet. Åtgärden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä/glaspartier i vit och grå 
kulör och med en takbeläggning av isolertak. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö OMF Västravägen-Gårdavägen m.m.” fastställd av 
länsstyrelsen 1989-02-16. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Liten del av byggnaden uppförds på mark som ej får bebyggas enligt detaljplan. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Åtgärden placeras på mark som ej får bebyggas enligt detaljplan.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 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.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-23 
Bilaga 2: Grannehörande, 2019-10-03 
Bilaga 3: Kontrollplan, 2019-10-01 
Bilaga 4: Plan / Sektion, 2019-10-01 
Bilaga 5: Fasadritning, 2019-10-01 
Bilaga 6: Fasadritning, 2019-10-01 
Bilaga 7: Tomtkarta, 2019-10-01 
Bilaga 8: Situationsplan, 2019-10-01 
Bilaga 9: Ansökan om bygglov, 2019-10-01 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Motivering 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
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Avgiften för bygglovet är 5 834 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
Upplysningar 

Besvärshänvisning bifogas 
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Bygglov om- och tillbyggnad  samt utvändig ändring Enbostads-
hus, Knippla 1:52 
 
Ansökan avser bygglov för ombyggnation, utvändig ändring och tillbyggnad av altan av ett 
enbostadshus på rubricerad fastighet. Ändringen innebär att befintliga eternitplattor på fa-
saden ersätts med stående träpanel, byte av fönster och inglasning av den befintliga bal-
kongen på entréplan. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit 
kulör och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Källö-Knipplan (Knipplan och Sydöstra Källö)” fastställd av 
länsstyrelsen 1968-12-30. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Antal våning och byggnadshöjd överskrids 
   •   Byggnaden delvis på prickmark och allmänplats (väg) 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Altanen placeras på mark som ej får bebyggas samt delvis placeras på allmänplats, väg.  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program.  
 
Bebyggelsen på Knippla (2.1. Knippla samhälle) enligt kulturmiljöprogrammet är av stort 
värde som helhetsmiljö och ska bevaras och underhållas så att dess äldre karaktär inte för-
vanskas. Bebyggelsens exteriörer speglar gamla byggnadstraditioner och ideal.  
Stor hänsyn ska tas till detta vid exteriörarbeten. Den äldre färgskalan ska följas och valet 
av material ska överensstämma med äldre tradition, det vill säga ljus träpanel, symmetrisk 
fönstersättning och röda tegeltak. Återställande av originalfasader ska uppmuntras vid re-
novering. För att bevara den befintliga bebyggelsestrukturen ska inte bostadshus rivas. Vid 
om- och tillbyggnader ska den välbevarade bebyggelsen ägnas stor omsorg avseende form, 
skala, material och färgval. 
 
Åtgärden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägare till Knippla 1:105 har inkom-
mit med synpunkter om altanens storlek, höjd och placering. Man skriver i yttrandet att  
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altanräcket inte ska tillåtas gå längre ut än det bruna staket som idag sitter på den vita mu-
ren. Detta skulle bibehålla dagens situation och vara acceptabelt för dem. För hela ytt-
rande, se bilaga.  
 
Sökanden inkom därefter med nya ritningar och skrivelse där man visar och intygar att al-
tanen kommer att följa befintlig mur med brunt staket.  
 
Åtgärden medför avvikelse mot detaljplanens bestämmelser. Altanen kommer att uppföras 
på mark som ej får bebyggas och delvis på allmänplats, väg. Avvikelserna anses därmed 
vara så stora att de sammantaget inte kan godtas som en liten enligt 9 kap. 31b §, PBL. 
Eftersom fastigheten är placerad i en tätbebyggd kvartersstruktur bedöms altanen inte hel-
ler smälta in i omgivningen. Altanen bedöms också vara dominant i förhållande till omgiv-
ningen då den med sin volym. Därmed bedöms utformningskraven enligt 8 kap. plan- och 
bygglagen inte vara uppfyllda. 
 
Ombyggnation, byte av fasadbeklädnad, inglasning av befintlig altan samt balkong anses 
följa detaljplan och ses som en upprustning av renovering för bevarande av byggnaden.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan 
som avser bygglov för ombyggnation, utvändig ändring samt balkong och avslår den del av 
ansökan som avser bygglov för altan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Situationsplan, fasad-och planritningar, 2019-11-06 
Bilaga 3: Bemötande, 2019-10-22 
Bilaga 4: Yttrande granne, 2019-10-17 
Bilaga 5: Grannehörande, 2019-10-03 
Bilaga 6: Bilder, 2019-09-30 
Bilaga 7: Föreläggande, 2019-09-26 
Bilaga 8: Ansökan, 2019-09-12 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) och Göran Olsson (S) föreslår att ansökan beviljas i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågarom nämnden ska besluta enligt förvaltningens eller Peter Jörnestrands 
och Göran Olssons förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Peter Jör-
nestrands och Göran Olssons förslag. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b § Plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Motivering 
Ansökan beviljas då den anses innebära bättre tillgänglighet till utemiljön samt harmonise-
rar bättre med huset. 
 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 
 
Avgiften för bygglovet är 11 137 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 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 

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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Förhandsförfrågan Nybyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus med en våning med inredd 
vind om 131 kvm med en takvinkel om 38 grader och komplementbyggnad om 40 kvm på 
rubricerad fastighet.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-04-16, att återremittera ansökan, för att tydlig-
göra bakgrunden till ställningstagandet i översiktsplanen. Därefter beslutade bygg- och 
miljönämnden  att remittera ärendet till Kommunfullmäktige, för att få deras syn på lämp-
ligheten i att bevilja förhandsbesked på den aktuella fastigheten.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 att avstå från att yttra sig och skickar tillbaka 
ärendet till bygg- och miljönämnden för beslut. 
 
Planförhållande 
   •   För området saknar detaljplan.  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Rörö planprogram. Det finns inga byggnader 
på fastigheten idag och i förhandsbesked framgår det inte vilket fasadmaterial samt 
takmaterial som kommer att användas. Rekommendationer i kulturmiljöprogrammet an-
ses kunna uppfyllas i bygglovsskedet.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit 
med yttrande att enskilt avlopp inte kan bli aktuellt då fastigheten ligger inom verksam-
hetsområde för VA. Omhändertagande av dagvatten bör i så stor utsträckning som möjlig-
het ske lokalt på den egna fastigheten.  
 
Planenheten har inkommit med yttrande att Rörös utbyggnadsområden omfattar det som i 
Planprogram för Rörö (Öckerö kommun 2015) och Översiktsplan benämns som Häst-
tången samt västra Rörö. I nyligen antagen översiktsplan bekräftas planprogrammets ställ-
ning som rekommendation för utveckling av Rörö. Det innebär att Apelviken inte bör be-
byggas med fler bostäder. På grund av områdets värde som kulturhistoriskt intressanta 
miljö föreslås ingen förtätning på Apelvik. Områdets karaktär och värden ska säkerställas i 
områdesbestämmelser genom begränsning av minsta tomtstorlek och skyddsbestämmelser 
för byggnader. Det innebär att befintlig byggnation ska skyddas genom områdesbestäm-
melser. Ny bebyggelse rekommenderas inte och planenhetens synpunkt är således att sökt 
förhandsbesked ej ska beviljas. För hela yttrande, se bilaga.  
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Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägaren till  har inkom-
mit yttrande att en och halvplan hus på högsta punkten på berget (aktuell plats) inte passar 
in i omgivningen av övrig gammal bebyggelse då den ligger mycket lägre samt att detta hus 
har en annan riktning än annan bebyggelse omkring. Fastighetsägaren till  har 
också inkommit med yttrande om byggnadens höjd och placering.  
 
Sökanden har fått möjlighet att bemöta inkomma yttrande. Sökanden inkom därefter med 
ny placering och taklutning. Handlingarna har skickats till grannar för hörande på nytt. 
Ingen erinran har inkommit.  
 
Översiktsplan  
Det finns Planprogram för Rörö och programmet har använts som underlag för översikts-
planen. Den aktuella fastigheten är belägen inom planprogram och anger bl.a. att på grund 
av områdets värde som kulturhistoriskt intressant miljö föreslås ingen förtätning. Över-
siktsplanen är enligt plan- och bygglagen inte bindande, men den ska vara vägledande för 
beslut om användning av mark- och vattenområden.  
 
Detaljplankrav  
Kommunen enligt plan- och bygglagen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten-
områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns ut-
formning om byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgiv-
ningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.  
Fastigheten  ligger mellan annan befintlig bebyggelse men att det inte kunde an-
ses röra sig om en lucktomt. En detaljplan bör föregå byggnation på grund av stort bebyg-
gelsetryck  på Rörö och ny bebyggelse kan inte lämpligen tillkomma genom ytterligare en-
staka komplettering via förhandsbesked.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2:Beslut från Kommunstyrelsen § 237, 2019-10-23 
Bilaga 3: Beslut BMN § 87, 2019-05-27 
Bilaga 4: Beslut BMN § 56, 2019-04-16 
Bilaga 5: Grannehörande, 2019-03-13 
Bilaga 6: Situationsplan, 2019-03-11 
Bilaga 7: Ansökan, 2019-03-11 
Bilaga 8: Remissvar, 2019-02-14 
Bilaga 9: Skrivelse, 2019-02-01 
Bilaga 10: Grannehörande, 2019-01-30 
Bilaga 11: Remissvar, 2019-01-28 
Bilaga 12: Grannehörande, 2019-01-14 
Bilaga 13: Projektbeskrivning, 2018-12-03 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska meddela negativt förhandsbesked, och finner att så 
sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att meddela negativt förhandsbesked, då den sökta åt-
gärden inte anses kunna tillåtas på den avsedda platsen, se 9 kap 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Avgiften för negativt förhandsbesked är 7 032 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering 
Nämnden meddelar negativt förhandsbesked, eftersom att ingen förtätning bör ske på 
platsen enligt översiktsplanen.  
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas 
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Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggna-
den kommer att utföras med en fasadbeklädnad av puts i vit kulör och med en takbelägg-
ning av tegelröda lertegel. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ’’Öckerö Södra Delen” fastställd av länsstyrelsen 1978-04-13. 
Följande avvikelser mot plan noteras: 
   •   Del av tillbyggnaden placeras på prickmark som enligt detaljplan ej får bebyggas.  
 
Plan-, bygg- och miljöenheten 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. Åtgärden be-
döms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Utformningskraven enligt 2 kap. 
och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL bedöms vara uppfyllda. 
 
Byggnadens sydost fasad har använts som beräkningsgrundande med särskild hänsyn ta-
gen till att den vetter mot den närliggande vägen och i övrigt är väl synlig i omgivningen. 
Byggnadshöjden ska enligt plan- och byggförordning räknas upp till skärningen mellan 
fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. 
I Boverkets råd anges att med fasadplan avses det plan som representerar största delen av 
en väggs fasadliv. 
Bedömningen är att tillbyggnaden med balkong ovanför är den dominerande fasaden och 
ska därför medräknas i byggnadens fasadplan. Byggnadshöjden och antal våningen anses 
med grund i detta inte överskriden. 
 
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.  
Avvikelsen anses dock vara så stor att det inte kan ses som en liten.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-05 
Bilaga 2: Grannehörande, 2019-09-26 
Bilaga 3: Sektion /Fasad, 2019-09-26 
Bilaga 4: Föreläggande, 2019-07-11 
Bilaga 5: Plan / Fasad, 2019-07-08 
Bilaga 6: Plan/Fasad, 2019-07-08 
Bilaga 7: Situationsplan, 2019-07-08 
Bilaga 8: Ansökan, 2019-07-08 
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Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens eller Peter Jörnestrands 
förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Peter Jörnestrands förslag. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b §, plan och byggla-
gen (2010:900). 
 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs i detta ärende. Anmälan om kontrollansvarig 
ska lämnas in.  
 
Avgiften för bygglovet är 11 857 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering  
Ansökt åtgärd anses endast innebära en liten avvikelse, och utformningskraven anses väl 
uppfyllda. 
 
 
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 laga kraft 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 kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till samråd. 
Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 
   •  Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
   •   Ev. kopia på färdigställandeskydd 
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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. 
 
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 att bygga till huset samt bygga en stor altan samt byte av ett föns-
ter till en altandörr. Tillbyggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit 
kulör och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. Tillbyggnaden är en byggnation 
av en hall samt ett badrum. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Björkö 2:7 m.fl” fastställd av länsstyrelsen 2007-03-01. 
Ingen avvikelse mot detaljplanen. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Tillkommande bebyggelse ska placeras så att den 
äldre bebyggelsen kan behålla sin karaktär. 
 
Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Att bygga till det vackra skärgårdshuset med en stor altan belägen en våning upp till plan ett 
kommer att förvanska byggnadens karaktär.  Byggnaden har en suterrängvåning. En samlad 
bedömning av byggnationen av altanen är att den förvanskar byggnaden. Att bygga till huset 
med ett badrum samt ny hall på plan ett ger ett tillskott till husets funktion och användning. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-22 
Bilaga 2: Fasadritning, 2019-09-26 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-09-26 
Bilaga 4: Ansökan om bygglov, 2019-09-26 
Bilaga 5: Situationsplan, 2019-09-26 
Bilaga 6: Planritning, 2019-09-26 
Bilaga 7: Fasadritning, 2019-09-26 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan beviljas till den del som den avser tillbyggnad av 
hall samt badrum, och att ansökan återremitteras till den del som den avser altanen, för att 
undersöka om bygglov finns för altanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens eller Kerstin Sterners för-
slag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Kerstin Sterners förslag. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov den del som ansökan avser tillbygg-
nad av hall samt badrum, enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900), och att återre-
mittera ansökan till den del som den avser altan, för att undersöka om bygglov finns för al-
tanen. 
 
Avgiften för bygglovet är 4 444 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 
   •   Tillgänglighetsbeskrivning  
 
Kontrollansvarig för projektet är Lars-Erik Berghog. Tekniskt samråd krävs ej i detta 
ärende. Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för 
slutbesked senast vid slutsamråd 
   •   Uppfylld kontrollplanen samt att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat 
bygglov  
   •   Fotodokumentation 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Bygglov Uppförande av mur i tomtgräns  Enbostadshus,  
 

 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en stödmur i tomtgräns samt markuppfyllnad intill 
muren. Marken iordningställs för att göra plats för en biluppställningsplats. Stödmuren 
placeras i gräns mot fastigheten  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Del av Björkö, norra delen av fiskelägret” fastställd av läns-
styrelsen 1972-03-15. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Antal våningar överskrids, detaljplanen anger en våning. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnation av stödmur i tomtgräns. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Svarstiden går ut 2019-11-11. 
Tillgängligheten på fastigheten  förbättras i och med anordning av en bilupp-
ställningsplats i anslutning till entrén till bostadshuset. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Bilaga 2: Ansökan, 2019-10-21 
Bilaga 3: Situationsplan, 2019-10-21 
Bilaga 4: Fasadritning, 2019-10-21 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja marklov, enligt 9 kap 35 § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 4 902 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. Tekniskt samråd krävs ej i 
detta ärende.  
 
För att påbörja byggnationen krävs startbesked. För att få startesked krävs att sökande in-
kommer med en kontrollplan för muren. 
 
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  
 
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 Nybyggnad Garage,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra två garage med förråd/ gästrum på plan två på ru-
bricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i röd ku-
lör och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. Sökanden sökte bygglov för ett 
förråd samt två garage med tillhörande lägenheter på plan två, för ca 2 år sedan, och fick 
då avslag i BMN den 2018-06-11. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Källö-Knippla” fastställd av länsstyrelsen 1937-10-16. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •    Byggnation mindre än 4,5 m från tomtgräns. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnation på prickad mark ca 50 kvm. 
   •   Byggnadshöjden överskrides med ca 2,5 m. 
   •   Byggnadsytan överskrides med ca 40 kvm. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har sänds på remiss till gatuenheten. Ärendet har skickats till grannar för hö-
rande. Det har inkommit synpunkter från en granne där han skriver att byggnationen stri-
der mot bestämmelserna i detaljplanen, att miljön/ kultur/ natur /historia inte har ändrats 
och bör bevaras, att det blir intrång på kommunal mark för nivåanpassning samt bearbet-
ning av växtlighet, att placeringen av garaget är olämplig då man kommer att behöva backa 
rakt ut på vägen som är belägen i ett skymt läge med växtlighet utgör det en trafikfara på 
platsen. Sökanden inkom med svar på grannhörandet. 
 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-18 
Bilaga 2: Skrivelse, 2019-10-13 
Bilaga 3: Sektionsritning, 2019-09-30 
Bilaga 4: Planritning, 2019-09-30 
Bilaga 5: Situationsplan, 2019-09-30 
Bilaga 6: Skrivelse, 2019-09-09 
Bilaga 7: Ansökan om bygglov, 2019-09-02 
Bilaga 8: Visionsskiss, 2019-09-02 
Bilaga 9: Fasadritning, 2019-09-02 
Bilaga 10: Bilder, 2019-09-02 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Motivering 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten. 
 
Avgiften för bygglovet är 6 176 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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BMN § 164 Dnr: L 2019-000186 

Bygglov Utvändig ändring 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. Ärendet var uppe i BMN i oktober och fick då 
återremiss. Sökanden har inkommit med ett brev samt bildmaterial. I brevet redogör sö-
kanden 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 liknan-
den altaner i området. 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Källö- Knippla” fastställd av länsstyrelsen 1937-10-16. 

Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
• Byggnadshöjden överskrides med ca 3,0m.
• Byggnation på prickad mark, ca 40 %.

Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
• Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m.
• Byggnation på prickad mark.

Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande ingen erinran har inkommit. 
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. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Ansökan om bygglov, 2019-08-13 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-08-13 
Bilaga 4: Fasadritning, 2019-08-13 

Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Christer Alexandersson (M) föreslår att ansökan beviljas. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan av-
slås. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Motivering  
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Avgiften för bygglovet är 5 834 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser ändring av tidigare beviljat bygglov. Ändringen består i att flytta garaget en 
bit bort från infarten så att en bil får plats på fastigheten framför garaget. Ändringen avser 
även fasadändring avseende insättning av fler fönster samt altandörrar och balkonger. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Öckerö Ö Strandpartiet mellan Bratten och Långesand ” 
fastställd av länsstyrelsen 1960-05-24 . 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnation på prickad mark. 
   •   Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m. 
   •   Byggnadsytan för garage överskrides. Detaljplanen anger 20 m2 för garage. Överskri-
des med ca 29 m2. Huset överskrides med ca 13 m2. 
   •   Byggnation av garage närmare tomtgräns än 4,5 m. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Tillbyggnaden förstärker karaktären av ett skärgårdshus och en upprutning av 
befintligt hus ger ett mervärde till omkringliggande bostadsområde. 
 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och några synpunkter har inte inkommit.  
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-17 
Bilaga 2: Skrivelse, 2019-10-10 
Bilaga 3: Ritningar – Arkitekt, 2019-10-10 
Bilaga 4: Ansökan, 2019-10-10 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås eller beviljas. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 Bygg- och miljönämnden 2019-11-19 30 

   
   
BMN § 165 Dnr: L 2018-000294  
   

 
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 8 416 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering 
Nämnden beviljar bygglov då avvikelsen är att anse som liten. 
 
Upplysningar 
Om bygglov beviljas ska även startbesked lämnas enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
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. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig.  
 
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 Nybyggnad Transformator/ Nätstation, Öckerö 2:802 
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en transformator station på rubricerad fastighet. 
Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad i plåt. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” ÖCKERÖ OMF BRATTEBERGSKOLAN MM ” fastställd av 
länsstyrelsen 1978-12-03. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Svarstiden går ut 2019-11-11. 
Byggnation av en transformator station är en samhällsfunktion.  
Granne har inkommit med synpunkter och har haft erinran avseende placering av trans-
formatorstation. Sökanden har inkommit med ny situationsplan där man har flyttat trans-
formatorstation så att det nu är sju meter till tomtgräns. Detta innebär att inga avvikelser 
mot detaljplan kvarstår. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-01 
Bilaga 2: Plan / Sektion / Fasad, 2019-10-07 
Bilaga 3: Situationsplan, 2019-10-07 
Bilaga 4: Ansökan, 2019-10-07 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, 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 9 889 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
För att bygga transformatorstationen krävs fastighetsägares tillstånd. 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 Bygg- och miljönämnden 2019-11-19 32 

   
   
BMN § 166 Dnr: L 2019-000242  
   

 
Upplysningar 
Om bygglov beviljas ska även startbesked lämnas enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
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.  
 
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 
 
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 Nybyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av 
tegelröda betongpannor. Fastighetsägaren fick ett beviljat bygglov för en nybyggnation på 
rubricerad fastigheten. Fastighetsägaren byggde en betongplatta men efter det avstannade 
byggnationen. Nu vill fastighetsägaren bygga klart huset och söker därmed bygglov på nytt 
då det gamla bygglovet har gått ut. Det är samma hus man söker bygglov för. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Öckerö Hamn m.m. " fastställd av Länsstyrelsen 1980-08-
21. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnation på korsmarkerad mark. 
   •   Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. 
Huset är ett enplanshus. Tillgängligheten är tillgodosedd i huset. Avvikelserna anses vara 
så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-29 
Bilaga 2: Situationsplan, 2019-09-26 
Bilaga 3: Sektionsritning, 2019-09-26 
Bilaga 4: Sektionsritning, 2019-09-26 
Bilaga 5: Plan / Sektion, 2019-09-26 
Bilaga 6: Ansökan om bygglov, 2019-09-26 
Bilaga 7: Fasadritning, 2019-09-26 
Bilaga 8: Planritning, 2019-09-26 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ärendet be-
viljas. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov. 
 
Avgiften för bygglovet är 23 799 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. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig.  
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
 
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 Nybyggnad Komplementbyggnad,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en komplementbyggnad på rubricerad fastighet. 
Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbe-
läggning av tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”RÖRÖ, SÖDRA DELEN” fastställd av länsstyrelsen  1981-
03-25. 
 
Inga befintliga avvikelser noteras mot plan. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Hela byggnaden placeras på prickad mark 
   •   Byggnadshöjden överskrids med 0,7 m 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägaren till  har inkom-
mit med synpunkter där man framför att huset kommer att ta havsutsikt från deras ute-
plats. De skulle dock inte ha några problem med att byggnadens bredd minskas till 4 me-
ter, placeras 1 meter från vägen och istället gör långsidan längre. 
 
Sökande har fått ta del av yttrandet och efter detta inkommit med ritningar som överens-
stämmer med grannens önskemål.  Inget nytt grannhörande har skickats ut då det nya ut-
förandet inte innebär några nya avvikelser eller påverkar grannarna på något annat sätt. 
I övrigt anses byggnaden ha en god färg, form samt materialverkan samt smälta in bra i 
omgivningen även med hänsyn till kulturmiljöprogrammet. 
 
Dock anses avvikelserna vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-30 
Bilaga 2: Fasadritningar, 2019-11-11 
Bilaga 3: Planritning, 2019-11-11 
Bilaga 4: Situationsplan, 2019-11-11 
Bilaga 5: Skrivelse, 2019-11-06 
Bilaga 6: Ansökan, 2019-10-16 
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Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b § Plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är  11 491 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. 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Bygghandlingar inkluderande detaljritningar 
 
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
 
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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Sanktionsavgift olovlig byggnation,  
 
2014-10-21: Åtgärden är föremål för tillsyn och beslut om byggsanktionsavgift omfattande 
11 100 kr fattas. 
2014-10-21: Beslut fattas även om rättelseföreläggande. 
2017-01-30: BMN fattar beslut om sanktionsavgift för samma förseelse. Denna gång om-
fattar den det dubbla beloppet mot det tidigare beslutet, det vill säga 22 200 kr. 
2018-07-16: Mark- och miljödomstolen fastställer efter överklagan beslut om sanktionsav-
gift fattat 2017-01-30. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 11 kap. plan- och bygglagen samt bestämmelser enligt 9 kap. plan- och byggförord-
ningen ska, om rättelse ej vidtagits sedan tidigare beslut om byggsanktionsavgift fattats, ny 
byggsanktionsavgift tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut 
senast.  
 
Då rättelse inte vidtagits sedan det senaste beslutet om sanktionsavgift 2017-01-30 som av-
såg 22 200 kr ger det att ny sanktionsavgift skall uppgå till 44 400 kr. 
 
Det bedöms som att god tid har funnits för att vidta rättelse varför skäl till nedsättande av 
sanktionsavgiften inte anses föreligga. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Dom MMD, 2018-07-16 
Bilaga 3: Beslut BMN, 2014-10-24 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) föreslår att sanktionsavgift tas ut men halveras till 22 200 kr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens eller Göran Olssons för-
slag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Göran Olssons förslag. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar om byggsanktionsavgift på 22 200 kr enligt 11 kap. 52 § 
plan- och bygglagen och bestämmelser om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. plan- och 
byggförordningen, tas ut solidariskt enligt 11 kap 60 § plan- och bygglagen av fastighetsä-
garna  och  

. Avgiften avser de förändringar som har gjorts i och med tillbyggnaden av  
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takkupan men exkluderar de avgifter som räknats fram för fasadändringen och fönstersätt-
ningen då de inte anses vara så pass stora att de förändrar byggnadens karaktär. 
 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft 
enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att skickas. 
 
Upplysningar 
Överklagandehänvisning. 
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Bygglov Ombyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av en takkupa på ett enbostadshus på ru-
bricerad fastighet.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö Klåva” fastställd av länsstyrelsen 1972-02-09. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Befintligt våningsantal överskrider detaljplan (>1 st) 
   •   Befintlig byggnadshöjd överskrider tillåten enligt detaljplan (>4,5m) 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram och 
huvudbyggnaden betecknad som bevarandevärd, vilket är den lägre graden av bevarande-
värde enligt programmet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. Svarstiden går 
ut 2019-11-11. 
 
Åtgärden bedöms inte strida mot syftet med detaljplanen och medför inte betydande olä-
genhet för grannar. Åtgärden i sig anses uppfylla kraven på god form-, material- samt hel-
hetsverkan enligt plan- och bygglagen, PBL. 
 
Byggnationen på fastigheten har dock tidigare varit föremål för bygglov och tillsyn. Av en 
dom från mark- och miljödomstolen 2015-09-22 framgår att avvikelserna inte har godta-
gits vid en tidigare bygglovsprövning och bedömningen är att dessa avvikelser är alltför 
omfattande för att kunna betraktas som en sådan liten avvikelse som avses 9 kap 30 a 
§plan-och bygglagen (2010:900), PBL. Att det föreligger avvikelser i det befintliga bygg-
nadsverket som inte har kunnat godtas utgör ett hinder mot att lämna nya bygglov som av-
ser en tillbyggnad. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Ansökan, 2019-09-30 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-09-30 
Bilaga 4: Plan / Situationsplan, 2019-09-30 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) och Göran Olsson (S) föreslår att ansökan beviljas.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Startbesked beviljas ej. 
 
Avgiften för bygglovet är 7 114 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
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 Nybyggnad Rad/kedjehus,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett tvåbostadshus på rubricerad fastighet. Byggna-
den kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning 
av tegelröda lertegelpannor. Byggnaden får en byggnadsarea enligt ansökan om 231 kvm. 
Ansökan avser även rivning av befintlig huvudbyggnad på fastigheten. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” SPL För del av Kalvsunds Municipalsamhälle” 
fastställd av länsstyrelsen 1931-12-04. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnadshöjd ca 6,7 meter mot 5 meter enligt plan 
   •   Mark som enligt detaljplan ej får bebyggas, s.k. prickmark, bebyggs med ca 20 kvm 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten är belägen inom Öckerö kommuns kulturmiljöprogram och huvudbyggnaden 
har bevarandevärd placering enligt programmet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till VA-enheten på remiss som inkom med yttrande om att sökande 
skall inkomma med servisanmälan i samband med byggnationen. 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
 
Åtgärden medför avvikelser men strider inte mot detaljplanens syfte. Byggnationen be-
döms uppfylla kraven på god färg- form- och materialval samt god helhetsverkan. Byggna-
den bedöms utgöra ett något annorlunda uttryck än dagens på platsen men en samlad be-
dömning är att landskapsbilden inte ändras i sådan grad att hinder för bygglov föreligger. 
Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap., plan- och bygglagen, PBL an-
ses uppfyllda. Rivningen av befintlig byggnad bedöms som motiverad av vad som fram-
kommit av sökandes bilder varför byggnadsinspektör inte ser någon anledning till att kräva 
mer utredning kring detta.  
 
Gällande avvikelsen att byggnadshöjden överskrids med ca 1,7  meter samt att prickmark 
bebyggs med ca 20 kvm, är bedömningen att avvikelserna är för stora för att kunna godtas 
som en liten enligt 9 kap. 31b §, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Komplettering av ansökan, 2019-11-01 
Bilaga 3: Planritning, entréplan, 2019-11-01 
Bilaga 4: Fasadritning, NOSV, 2019-11-01 
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Bilaga 5: Sektionsritning, 2019-11-01 
Bilaga 6: Planritning, plan 2, 2019-11-01 
Bilaga 7: Fasadritning, NVSO, 2019-11-01 
Bilaga 8: Remissvar VA, 2019-10-11 
Bilaga 9: Situationsplan, 2019-10-01 
Bilaga 10: Rivningsplan, 2019-10-01 
Bilaga 11: Ansökan rivning, 2019-10-01 
Bilaga 12: Ansökan om bygglov, 2019-10-01 
Bilaga 13: Anmälan kontrollansvarig, 2019-10-01 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan 
beviljas. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 83 946 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Motivering 
Nämnden beviljar bygglov då sökt åtgärd inte anses strida mot detaljplanens syfte, smälter 
in i miljön samt ses som ett bra sätt att få ytterligare bostäder. 
 
 
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. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig: Roger Alfjärd.  
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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 
   •   Tillgänglighetsbeskrivning  
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
   •   Rivningsplan 
 
I detta ärende krävs utstakning. Kontakt tas med byggnadsinspektör senast 14 dagar innan 
arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
 
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 Nybyggnad Enbostadshus,  

Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av 
tegelröda betongpannor. Byggnadsarean uppgår enligt ansökan till 149 km och bruttoarea 
till 199,5 kvm.  

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Rördammenområdet” fastställd av länsstyrelsen 1976-07-
16. 

Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
• Byggnadshöjden överskrids med 3 meter
• Antalet våningar överskrids

Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.   
Åtgärden medför avvikelser men strider inte mot detaljplanens syfte. Byggnationen be-
döms uppfylla kraven på god färg- form- och materialval samt god helhetsverkan. Byggna-
den bedöms utgöra ett något annorlunda uttryck än dagens på platsen men en samlad be-
dömning är att landskapsbilden inte ändras i sådan grad att hinder för bygglov föreligger. 
Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap., plan- och bygglagen, PBL an-
ses uppfyllda. Rivningen av befintlig byggnad bedöms som motiverad.  

Gällande avvikelsen att byggnadshöjden överskrids med ca 3 meter samt att antalet vå-
ningar överskrids, är bedömningen att avvikelserna är för stora för att kunna godtas som 
en liten enligt 9 kap. 31b §, plan- och bygglagen, PBL. 

Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-11-11 
Bilaga 2: Sektion / Fasad / Situationsplan, 2019-09-23 
Bilaga 3: Visionsskiss, 2019-07-08 
Bilaga 4: Rivningsplan, 2019-07-08 
Bilaga 5: Planritning, 2019-09-05 
Bilaga 6: Nybyggnadskarta, 2019-09-05 
Bilaga 7: Anmälan Kontrollansvarig, 2019-07-08 
Bilaga 8: Ansökan, 2019-07-08 

Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Henrik Börjesson (KD) föreslår att ansökan beviljas. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan beviljas. 

Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 

Motivering 
Bygglov beviljas då anpassning till omgivande byggnader är god, i och med att befintligt 
hus sedan många år är i två våningar liksom kringliggande byggnader.

Avgiften för bygglovet är 62 277 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. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig. John Ivarsson. 

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
• Tillgänglighetsbeskrivning
• Energibalansberäkning
• Kopia på färdigställandeskydd
• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer
• Rivningsplan

I detta ärende krävs utstakning av byggnadsinspektör. Kontakt tas med byggnadsinspektör 
senast 14 dagar innan arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
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 

Inget att redovisa. 
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Information, utbildningar och övriga frågor 

1. Information om beslut och domar.

a) Saken: Mark- och miljödomstolen, 2019-10-24, Avslag på ansökan om bygglov,

Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

b) Saken: Länsstyrelsen, 2019-10-25, Överklagande av beslut om bygglov, 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.

c) Saken: Länsstyrelsen, 2019-11-06, Överklagande av bygglov, 

Beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet till
nämnden för fortsatt handläggning.

2. Enhetschef informerar.

Andréas Beutler, plan-, bygg- och miljöchef, informerade om följande:

- Eventuell gemensam julavslutning för nämnden
- Urban Ohlsson, samhällsbyggnadschef, slutar 2019-12-13. Tills posten är tillsatt vi-

karierar Andréas Beutler, enhetschef plan-, bygg- och miljöenheten som samhälls-
byggnadschef.

3. Vidare information.

- Hans Wickstrand, t.f. ordförande, närvarade på en workshop om förhöjd havsnivå.
Bygg- och miljönämnden beslutar att arvode ska utgå för närvaron.

- Nils Hjort, nämndsekreterare, gav en kort utbildning i justering av protokoll.

Informationen noteras till protokollet. 
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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 2019-10-01 – 2019-10-28 

2. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2019-10-03 – 2019-10-
28 

3. Beslut fattade av bygginspektör och bygghandläggare under 2019-08-27 – 2019-10-31 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




