
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
    Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20                      1
      
 
Plats och tid Kommunhuset Lejonet/Distans, klockan 08:30 – 13:00 
  
Beslutande 
Ledamöter Göran Ohlsson (L), ordförande Hans Wickstrand (KD)  
 Göran Olsson (S)  Kerstin Sterner (M) 

Göran Torstensson (MP) 
   
Tjänstgörande ersättare Henrik Börjesson (KD)  Björn Johansson (M)  
 
Övriga närvarande 
Ersättare Peter Domini (L)  Mona Ljung (V) 
   
 
Tjänstemän Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare 

Irene Settergren, byggnadsinspektör 
 Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör 

Nassir Rezaei Ohanian, byggnadsinspektör 
Theres Benito, enhetschef 
Linda Skåål, miljöinspektör 

  
 

  
Justering  
Justerare Hans Wickstrand 

 
Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. §§ 27 - 41 
                         Emma Stadenfeldt 
 
Ordförande   .............................................................................. 
  Göran Ohlsson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Hans Wickstrand 
 
 
    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Bygg- och miljönämnden     

Sammanträdesdatum 2021-04-20 

Datum för anslags 2021-     -  Datum för anslags 2021-     - 
uppsättande     nedtagande 

Förvaringsplats för  Juridik- och kanslienheten, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 
    Utdragsbestyrkande 
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BMN § 27 Dnr 2021-124  
   

Remiss samrådsärende - renhållningsordning 
Förslag till renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö kom-
mun, har skickats ut för samråd och granskning till kommunens nämnder, Öckerö fastig-
heter AB och ställs samtidigt ut till allmänheten. Svar ska ha inkommit till kommunstyrel-
sen senast 29 april 2021. 
 

Underlag för beslut 
Förslag till yttrande, daterad 2021-04-09 
Renhållningsordning 2021 
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-01 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Förslag till yttrande, daterat 2021-04-09 antas och skickas till Kommunstyrelsen, Öckerö 
kommun, som yttrande över remissen.  
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BMN § 28 Dnr 2021-124  
   

Administrativt ärende – delegationsordning BMN 
Med anledning av en omorganisation under Samhällsbyggnadsverksamheten som trädde i 
kraft 1 april 2021 behöver Bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas. Plan-, 
bygg- och miljöenheten blir två enheter; bygg- och miljöenheten och plan- och fastighets-
enheten. 
 

Underlag för beslut 
Bilaga – Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden daterad 2021-04-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljöenhetens förslag till delegationsordning för Bygg- och miljönämnden 

antas.  
2. Delegationsordningen börjar gälla den 1 maj 2021.  
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BMN § 29 Dnr L 2019-000141  
   

Tillsyn olovlig byggnation, Fotö 1:278 
2019-06-17 kom en anmälan in till byggenheten om att åtgärden inte överensstämmer med 
beviljat bygglov.  

Bygg- och miljönämnden beslutade genom delegationsbeslut att avskriva ärendet då det 
saknas lagstöd för ett ingripande enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  

Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 
och återförvisar ärendet till Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun för vidare hand-
läggning. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Enligt plan- och bygglagens 11 kap. ska en tillsynsmyndighet ingripa så snart det finns an-
ledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse enligt PBL, i föreskrifter, domar 
eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör 
frågor inom lagens tillämpningsområde. 
 
Av 8 kap. 9 § 4. PBL framgår att tomten ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av 
den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av 
fordon. 
 
För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid en ändring av en byggnad, om 
ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggna-
dens planlösning påverkas avsevärt, 6 kap. 5 § 3. PBF.  

Av 9 kap. 2 § PBL framgår att det krävs bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. 
 
Bilagor  
Bilder  2019-06-17 
Skrivelse  2019-06-17 
Ansökan om bygglov 2019-06-17 
Bilder  2019-06-24 
Beslut  2019-07-26 
Överklagan  2019-08-19 
Beslut  2020-12-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Att ärendet drivs enligt följande: 

• Parkeringsplats: Att avskrivas ärendet från vidare handläggning. Bedömningen 
är att plats finns för att uppfylla kommunens parkeringstal. Frågan har också redan 
prövats i bygglovet.  

• Källare (ett utrymme mellan huset och muren): Att avskrivas ärendet från 
vidarehandläggning.  

En byggnad enligt plan- och bygglagen är en varaktig konstruktion som består av 
tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller del-
vis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd 
att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 

Då det saknas en ingång till utrymmen är bedömningen att människor inte kan up-
pehålla sig i den och utrymmen inte kan betrakta som en byggnad.  

Det bedöms heller inte vara fråga om en sådan bygglovspliktig anläggning som av-
ses i plan- och byggförordningen 6 kap. 1§. 

Åtgärden bedöms därmed förenlig mot detaljplan gällande prickmark och byggrät-
ten (exploatering av tomtplats).  

Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9§ PBL.  

• Ändring av konstruktion (mellanbjälklaget): Att avskrivas ärendet från vi-
dare handläggning. Bygg- och miljönämnden beslutade genom delegationsbeslut 
att bevilja både startbesked (20190726) och slutbesked (20200430) för åtgärden 
som 6 kap. 5 § 3., plan- och byggförordning (2011:338).  

• Tillbyggnader (bottenplattan):  

Bygg- och miljönämnden beslutade genom delegationsbeslut att bevilja bygglov för 
ändring av befintligt bygglov (två tillbyggnader), daterad 2019-11-07  och utvändig 
ändring, daterad 2020-03-02 på fastigheten, som planenliga. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen av berörda grannar. Länsstyrelsen upp-
hävde det överklagade beslutet. 

Ärenden kommer att behandlas separata. Ärenden avskrivs ej.  

 

Upplysningar 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. Se överklagandehänvisning.  

 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20 5 
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BMN § 30 Dnr L 2021-000012  
   

Bygglov nybyggnad enbostadshus, Heden 1:8 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i gul kulör (solgul) och med en takbe-
läggning av tegelröda betongpannor. 

Bygg- och miljönämnden beviljade rivningslov 2020-08-25, BMN §90 med villkoren att 
den nya byggnaden ska utformas så att den efterliknar det befintliga huset så mycket som 
möjligt. 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”HÖNÖ OMF HEDENS BY” fastställd av länsstyrelsen 1988-
02-11. Inga avvikelser noteras mot plan. 
 
 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program.  
 
Åtgärden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet och bedöms uppfylla 
villkoren enligt BMN §90. 

 

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

Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Byggnat-
ionen anses ha en god form- och materialverkan. Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla ut-
formningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 

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

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor  
Ansökan om bygglov  2021-01-18 
Föreläggande  2021-02-04 
Nybyggnadskarta  2021-03-05 
Plan/Sektion/Fasad/Situationsplan 2021-04-09 
Situationsplan  2021-04-12 
Markplaneringsritning  2021-04-13 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansva-
rig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  

Avgiften för beviljat bygglov är 126 612  kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). 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).  
 
Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till samråd. 
Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Energibalansberäkning 

• Kopia på färdigställandeskydd 

• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 

• Identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter (vilka byggproduk-
ter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand och vilket avfall som 
åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand) 

• Redovisning av dagvattenhantering 

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

Bygg- och miljönämnden 2021-03-16 7 
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Bygglov i efterhand mur och plank, Hönö 1:287 

 

Ansökan avser bygglov i efterhand för mur och plank samt marklov för markuppfyllnad på 
rubricerad fastighet.  

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”LAPPOSANDSOMRÅDET MM” fastställd av länsstyrelsen 
1979-11-01. Följande  avvikelser noteras mot plan. 
 

• Större delen av muren och planket placeras på prickmark som inte får bebyggas en-
ligt detaljplan  

 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då bedömningen är att lov inte kan ges.  

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. Del av ansökan som 
avser mur och plank strider alltså mot detaljplanen inte kan ses som en liten.  

Ansökan omfattar även marklov och det anses planenlig. Då den sökta markåtgärden  inte 
bedöms kunna utföras utan stödmur är det olämpligt att bevilja marklov i dess nuvarande 
utformning och ansökan. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 
Bilagor  
Ansökan om bygglov  2021-02-01 
Plan / Sektion / Situationsplan 2021-03-29 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov i efterhand enligt 9 kap 31b § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
 
Avgiften för avslag är 2 700 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-03-19. Faktura på avgiften skickas separat. 

 
 
Upplysningar 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. Se överklagandehänvisning.  

 
 

 
 
Bygg- och miljönämnden 

 
 
2021-04-20 
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Bygglov i efterhand tillbyggnad samt plank,  Hönö 1:287 

 

Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad (källare) och plank på rubricerad fastig-
het.  

 

Planförhållande 
Fastigheten omfattas av detaljplan ’’Lapposandsområdet mm” fastställd av Länsstyrel-
sen 1979-11-01. Följande avvikelser noteras mot plan. Byggnadsarean överskrider vad de-
taljplanen för fastigheten medger med ca 25 kvm.. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår att återremittera ärendet för fortsatt handläggning. Med moti-
veringen att det har tillkommit ny information i ärendet som påverkar beslutet. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då bedömningen är att lov inte kan ges.  

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. Del av ansökan som 
avser mur och plank strider alltså mot detaljplanen inte kan ses som en liten.  

Ansökan omfattar även marklov och det anses planenlig. Då den sökta markåtgärden  inte 
bedöms kunna utföras utan stödmur är det olämpligt att bevilja marklov i dess nuvarande 
utformning och ansökan. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 
Bilagor  
Ansökan om bygglov   2021-02-01 
Plan / Fasad / Situationsplan  2021-03-29 
Grannehörande   2021-03-29 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras. 
Ordförande finner att bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Ärendet återremitteras för fortsatt handläggning. 

 
 
Upplysningar 
Bygg och miljönämndens beslut kan överklagas. 

 

 
 
Bygg- och miljönämnden 

 
 
2021-04-20 
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BMN § 33 Dnr L2021-000018  

 
 

Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar, Hönö 27:1 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för att uppföra 3 st. arbetsbodar på rubricerad fastig-
het. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av puts i grå kulör och med en 
takbeläggning av papp. 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”HÖNÖ 26:1 M FL HEINÖVALLEN” fastställd av länsstyrel-
sen 2013-05-24. Följande avvikelser noteras mot plan. 

• Avstånd tomtgräns (B)  

• Prickmark (A och C) 

• Byggrätten överskrids (B och C) 

 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan- bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Trafik och Fritid har inkom-
mit med yttrande att gång- och cykelbanan ligger planenligt och ska vara kvar i sitt befint-
liga läge.  

Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ägare till fastighet Hönö 26:2 har inkommit 
med yttrande, se bilaga. Sökande har fått möjlighet att bemöta yttrandet.   

De tilltänkta fastigheterna ligger inom ett område som i detaljplanen är betecknat med e1. 
Beteckningen medger att minsta tomtstorlek är 500 kvm och största tomtstorlek är 1000 
kvm. Högst 25% av fastigheten får bebyggas, inkl. komplementbyggnader såsom garage, 
carport och förråd. Komplementbyggnader får placeras minst 1 meter från fastighetsgräns 
alt. sammanbyggas i fastighetsgräns. 

Tillämpliga paragrafer i 2 kap. och 8 kap., PBL anses uppfyllda. Åtgärden anses inte vara 
betydande olägenheter för omgivning. 

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.  

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.  
Det tidsbegränsade lovet har sin utgångspunkt i att åtgärden är temporär, och det är end-
ast för sådana åtgärder som tidsbegränsat lov, enligt 9 kap 33 § PBL, får ges. Åtgärden be-
döms inte vara av tillfällig karaktär och därmed inte uppfylls kriterier för ett tidsbegränsat 
bygglov.   

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
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Bilagor  
Plan / Sektion / Fasad  2021-01-22 
Ansökan om bygglov  2021-01-22 
Sektionsritning  2021-02-10 
Avvecklingsplan  2021-02-12 
Situationsplan  2021-02-22 
Markplanering  2021-02-22 
Grannehörande  2021-03-05 
Remissvar   2021-03-16 
Yttrande   2021-03-23 
Markplanering  2021-03-24 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Avslag enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 

Avgiften för avslag är 8 842 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-03-24. Faktura på avgiften skickas separat. 

 
 
Upplysningar 
Bygg och miljönämndens beslut kan överklagas. Se överklagande hänvisning. 
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BMN § 34 L2020-000401  

   
 

 

Bygglov uppförande brygga, Knippla 1:109 
Ansökan avser bygglov för återuppbyggnad av bryggor och kaj samt nybyggnation av scen 
på rubricerad fastighet.  

 

Planförhållande 
Fastigheten omfattas av detaljplan ’’Källö-Knipplan (Knipplan och Sydöstra Källö)’’ fast-
ställd av Länsstyrelsen 1968-12-30. Inga avvikelser mot plan noteras.  

 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 
Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till miljöenheten på remiss. Miljöenheten har inkommit med yttrande 
att betongplattan som är öster ut ska provtas eller köras bort till godkänd mottagningsan-
läggning innan byggnation startar, detta ska ske i samråd med miljöenheten. Man skriver 
också att musikscenen bör utformas så att buller till närboende minimeras i så stor ut-
sträckning som möjligt. 

 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig. Åtgärden 
bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Sökt åtgärd bedöms också 
smälta in i omgivningen och stadsbilden.  

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

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 

Bilagor  
Teknisk beskrivning  2020-12-22 
Ansökan om bygglov  2020-12-22 
Situationsplan  2020-12-22 
Föreläggande  2021-01-07 
Remissvar   2021-01-19 
Beslut från länsstyrelsen  2021-02-22 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  

Avgiften för beviljat bygglov är 4 845 kronor  

 

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 

Betongplattan som är öster ut ska provtas eller köras bort till godkänd mottagningsanlägg-
ning innan byggnation startar, detta ska ske i samråd med miljöenheten. 
 
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).  

 

 

 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden 

 
 
 
 
2021-04-20 

 
 

                     15 
 

   
   
BMN § 34 Dnr L2020-000401  

   



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20 16 
   
   
BMN § 35 L2021-000053  

   
 

Bygglov tillbyggnad bostadshus, Rörö 2:53 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt bygglov i efterhand för altan på 
rubricerad fastighet. Tillbyggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit 
kulör och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. 

 

Planförhållande 
För området saknar detaljplan. 
 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som bevarandevärd och belägen inom område som betecknas 
som kulturmiljö enligt  Planprogram för Rörö.  

Tillbyggnaden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet.  

Altanen anses inte stämma överens med den känsliga kulturmiljön på platsen. 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägare till Rörö 2:64 har inkommit 
med synpunkter där man framför bland annat att den befintliga altanen inte är redovisad i 
handlingar, för hela yttrande se bilaga. Sökande har därefter inkommit med nya ritningar.  

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. 

Altanen anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen, men att upplevs som för 
hög och stor och anses inte stämma överens med den känsliga kulturmiljön på platsen. Åt-
gärden bedöms inte heller smälta in i omgivningen och landskapsbilden. Därmed bedöms 
utformningskraven enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL inte vara uppfyllda. 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider 
mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och uppfyller de krav som följer 
av 2 kap. och 8 kap. 

Tillbyggnaden strider inte mot områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planlägg-
ning enligt4 kap. PBL. Föreslagen åtgärd (tillbyggnaden) bedöms uppfylla anpassning- och 
utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Åtgärden anses inte vara till betydande olägenhet 
för omgivningen. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan 
som avser bygglov för tillbyggnad och avslår den del av ansökan som avser bygglov i efter-
hand för altan. 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Bilagor  
Ansökan om bygglov  2021-02-16 
Grannehörande  2021-03-02 
Remiss   2021-03-17 
Remissvar   2021-03-17 
Planritning   2021-03-30 
Bemötande   2021-03-30 
Fasadritning   2021-03-31 
Fasadritning   2021-03-31 
Sektion / Situationsplan  2021-02-16 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja den del av ansökan som avser bygglov för tillbyggnad. 

Avslå den del av ansökan som avser bygglov i efterhand för altan.  

Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  

Avgiften för beviljat bygglov är 10 662 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-03-30. Faktura på avgiften 
skickas separat. 

Som villkor för beslutet gäller att åtgärden inte får påbörjas förrän de gjort rättelse av 
byggnation av altan. 

 
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 (tillbyggnad) skall följande material överlämnas till bygg- och miljö-
nämnden 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).  

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20                      17 
   
   
BMN § 35 L2021-000053  

   



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20 18 
   
   
BMN § 36 L 2021-000088  

   
 
Utvändig ändring Enbostadshus, byte av fasad, Björkö 18:1 
Ansökan avser bygglov för att uppföra fasadbyte av ett enbostadshus på rubricerad fastig-
het. Tänkt åtgärd kommer att utföras med ett fasadbyte från eternit till stående träpanel 
med hattprofiler i ljus gul kulör. 

 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” BJÖRKÖ, CENTRALA DELEN” fastställd av länsstyrelsen 
1989-03-22. 
 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. 

 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då tänkt åtgärd anses vara planenligt.  

Tänkt åtgärd anses passa in i omgivningen samt följer kulturmiljöprogrammets rekom-
mendation gällande utformningen och underhållning.  
Byggnationen anses ha en god form- och materialverkan. Åtgärden bedöms inte medföra 
en betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 
Bilagor  
Ansökan om bygglov   2021-03-05 
Fasadritning    2021-03-05 
Situationsplan   2021-03-05 
Fasadritning    2021-03-05 
Bilder    2021-04-09 
Bilder    2021-04-09 
Bilder    2021-04-09 
Bilder    2021-04-09 
Förslag till kontrollplan   2021-03-05 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Avgiften för beviljat bygglov är 2926 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-03-09 (se mottagnings bekräftelse 
för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
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 an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  

Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  

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

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden över-
ensstämmer 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).  

 
Bygg- och miljönämnden 

 
2021-04-20 
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BMN § 36 L 2021-000088  
   



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20 20 
   
   
BMN § 37 L 2021-000008  

Tillbyggnad bostadshus Enbostadshus - Öckerö 1:83 
 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad gällande ett enbostadshus på rubricerad fastighet. 
Tillbyggnaden syfte är att mura upp (höja) andra våning samt bygga in det befintliga ute-
rummet i bostaden/boytan.   Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av 
puts i vit kulör och med en takbeläggning av plåt med grå kulör. Fönster och dörrar ska by-
tas ut samt ny kamin ska installeras. 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” NORGÅRDSVÄGEN MM” fastställd av länsstyrelsen 1971-
06-30. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 

• Uterum 100%  prickmark 

• Tomtstorlek (188 kvm) 

• Byggrätt (Få byggas ¼ ) 

Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
• Prickmark 

• Antalvåningar  
 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Åtgärden anses inte följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet. 

 
Bilagor  
Ansökan om bygglov    2021-01-14 
Plan/Sektion/Fasad   2021-01-30 
Situationsplan   2021-01-31 
Fasadritningar SV   2021-01-14 
Fasadritningar NO   2021-01-14 
Bilder     2021-01-14 
bilder    2021-01-31 
bilder    2021-01-31 
bilder    2021-01-31 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. 

Fastighetsägarna till Öckerö 1:56 har inkommit med synpunkter där man framför att en 
höjning av nockhöjden med ca 1,7 meter mot nuvarande nockhöjd kommer att skapa be-
tydligt mer skugga i trädgård och tycker att en skugganalys behöver göras då nockhöjden 
höjs. Ytligare synpunkter är tillkommande balkong i andra våningen då det kan bli insyn 
samt tänkt åtgärd kommer att skymma grannens utsikt mot berget, sökande bör tänka på 
mindre balkong. Fastighetsägaren till Öckerö 1:56 tycker inte att tänkt åtgärd komma 
passa in i det speciella området då taklutningen kommer att ändra huset mycket och det är 
svårt att se detta påverkningen från ritningarna.  

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, att en 
del av tänkt åtgärd är placerad på prickmark samt tillkommande antalvåningar och till-
kommande boarean(uterummet byggs in i huset), anses dock vara så stor att det inte kan 
ses som en liten. 

Huvudbyggnaden är märkt som särskild bevarandevärde byggnad enligt kultur- och miljö-
programmet och ska ej förvanskas samband med underhållning. Renovering/underhåll-
ning, anses vara för stora att byggnadens karaktär förändras samt historiskvärde på bygg-
naden förvanskas.  

Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 22231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-01-31 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 

 
 
Upplysningar 
Om bygglov beviljas: 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs i detta ärende enligt plan- och bygglag 
(2010:900) 10 kap. 9–10 §§.     

 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbe-
sked (enligt 10 kap. 3 § PBL).  
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. 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas bygg-
herrens förslag till kontrollansvarig.   Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när till-
fälle ges som sedan kallar till samråd. Senast vid det tekniska samrådet ska följande redo-
visas: 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20 21 
   
   
BMN § 37 L 2021-000008  

   

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollansvariga-och-deras-uppgifter/


ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20                     22 
  
  
BMN § 37 Dnr L 2021-000008 

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

• Anmäla kontrollansvarig med rätt certifikat  

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Tillgänglighetsbeskrivning  

• Energibalansberäkning 

• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 

• Identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter (vilka byggproduk-
ter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand och vilket avfall som 
åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand) 

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).  

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kerstin Sterner (M) föreslår att bevilja bygglov. 
Göran Olsson (S) föreslår bifall till Kerstin Sterners yrkande. 
Hans Wickstrand (KD) föreslår bifall till Kerstin Sterners yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, dels Ker-
stin Sterners (M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och beslutar i enlighet 
med Kerstin Sterners (M) förslag. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b PBL 

 

Avgiften för beviljat bygglov är 22231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-01-31 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-04-20 23 
   
   
BMN § 38 Dnr L 2021-000008  

 
 
Tillbyggnad enbostadshus generationsboende, Hönö 1.516   

Ansökan avser bygglov för att bygga till ett befintligt uterum samt bygga till samt 
bygga om garaget till en lägenhet på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att 
utföras med en fasadbeklädnad av trä i ljus kulör och med en takbeläggning av grå 
betongpannor. 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Lapposandområdet m.m” fastställd av länsstyrelsen 
1979-09-05. 
Följande befintliga avvikelser mot plan noteras: 

• Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m. Idag 2,5m 

• Byggnadsytan överskrids med ca 36 m2. 

 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 

• Byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m. Ca 1,9m. 

• Byggnadsytan överskrids med ca 94 m2. 
 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 
Bilagor  
Bilder   2021-01-30 
Bilder   2021-01-30 
Bilder   2021-01-30 
Bilder   2021-01-30 
Bilder   2021-01-28 
Fasadritning  2020-12-29 
Fasadritning  2020-12-29 
Ansökan om bygglov  2020-12-29 
Situationsplan  2021-04-16 
Sektionsritning  2020-12-29 
Planritning   2020-12-29 
Planritning   2020-12-29 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Upplysningar 
Bolundare behandlas ej i detta ärende. 

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

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

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Tillgänglighetsbeskrivning  

• 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).  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kerstin Sterner (M) föreslår att bygglov beviljas. 
Björn Johansson (M) föreslår bifall till Kerstin Sterners (M) tilläggsyrkande. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Kerstin Sterners (M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
beslutar i enlighet med Kerstin Sterners (M) förslag. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov enligt 9 kap. 31b § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 

Avgiften för beviljat bygglov är 20 505 kronor. (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-04-16 (se mot-
tagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften 
skickas separat. 
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Förhandsbesked  nybyggnad enbostadshus 4 st, Rörö 2.55             
 
 

Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra fyra stycken hus på två olika fastig-
heter. Två hus per fastighet. Storleken på husen har en byggnadsyta på ca 96 kvm i 
ett plan med sadeltak. Sökanden har tagit fram utredningar för VA- och dagvatten-
utlåtande, Geoteknikutredning, Naturvärdesinventering samt marktekniskunder-
sökning. 

 

Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöpro-
gram.  

 
Bilagor  
Skrivelse   2020-11-23 
Skrivelse   2020-11-23 
Skrivelse   2020-11-23 
Bilaga VA   2020-10-26 
Inkommande skrivelse  2020-10-26 
Inkommande skrivelse  2020-10-26 
Inkommande skrivelse  2020-10-26 
Situationsplan  2020-06-05 
Ansökan   2020-06-05 
Skrivelse   2020-11-26 
Skrivelse, stigen  2021-04-06 
Remiss svar miljö  2020-12-28 
Remiss svar räddningstj. 2020-12-14 
Remiss svar trafik  2021-01-11 
Brev från sökanden  2021-02-23 

 
Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har sänds på remiss. Miljöenheten har inkommit med ett remiss svar där 
de skriver att den dubbelsidiga allen med oxel är ett naturvärde objekt samt att al-
len omfattas av generellt biotopskydd och dispens från biotopskyddet krävs om åt-
gärder görs som kan skada naturvärdena. Länsstyrelsen kan ge dispens om det 
finns särskilda skäl. VA-enheten samt kretsloppsenheten har inkommit med skri-
velse där de skriver att det tekniskt skall redovisas hur fastigheterna skall hantera 
sitt avfall samt anslutning till vatten-och dagvatten. 
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Ärendet har skickats till grannar för hörande och det har inkommit grannhörande 
där man skriver att de idag nyttjar marken för att ta sig till sitt hus som de har haft i 
70 år, de skriver vidare att stigen upp till naturområdet går på fastigheten Rörö 
2:55. Denna stig nyttjas av många röröbor när de skall gå till naturreservatet på 
Rörö. I grannhörandet framkommer det lösning på ny dragning av stig till naturre-
servatet. Sökanden har inkommit med ett bemötande på detta och skriver att den 
nya stigen ligger på en annan fastighet Rörö 2:56. Sökanden har inkommit 2021-
04-06 med en karta på placering av den nya dragningen av stigen förbi fastighet-
erna. 

Fastigheterna ligger längst med den mycket vackra trädallén som tar besökare och 
Röröbor till den norra delen av ön och det vackra Apelviksområdet. Denna trädallé 
är det mycket viktigt att man bevarar och inte gör några intrång eller skadar oxel 
allen på något sätt. 

Då ansökan är ett förhandsbesked rörande 4 stycken hus på en plats där det saknas 
detaljplan är det många aspekter att ta ställning till. Vid fler än tre hus kan det krä-
vas planläggning då det kan innebära sammanhållen bebyggelse. Visserligen har 
sökanden inkommit med utredningar men ett samlat perspektiv på bebyggelse ut-
vecklingen samt påverkan på samhället skall behandlas i en detaljplaneprocess. För 
att kunna exploatera dessa markområden krävs det att man tar fram en detaljplan 
för området då det råder stor efterfrågan på området för bebyggelse av bostäder. 
Detaljplanekrav enligt 4 kap 2 § Plan-och bygglagen (2010:900). 

I detaljplanearbetet kommer ett genomgripande arbete rörande bebyggelse av 
dessa tomter att genomföras. Sökanden kan ansöka till planarkitekterna om plan-
besked för dessa fastigheter. Även några fler fastigheter i grannskapet runt dessa 
två fastigheter kan tas med vid en detaljplaneprocess om så önskas. Byggnadsin-
spektör föreslår att bygg- och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Hans Wickstrand (KD) föreslår att meddela positivt förhandsbesked. 
Göran Olsson (S) föreslår bifall till Hans Wickstrands (KD) yrkande. 
Björn Johansson (M) föreslår bifall till Hans Wickstrands (KD) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, dels Hans 
Wickstrand (KD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och beslutar i enlighet 
med Hans Wickstrand (KD) förslag. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Meddela positivt förhandsbesked enligt PBL kap. 9 § 17. 

Detaljplanekrav enligt 4 kap 2 § Plan-och bygglagen (2010:900). 

Avgiften för positivt förhandsbesked är 13 112 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-04-06 (se 
mottagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften 
skickas separat. 

 

Upplysningar 
Positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraft under förutsättning att bygg-
lov söks inom denna tidsram (PBL kap. 9 § 18.) 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att över-
klaga beslutet 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 ef-
ter införandet i densamma. 
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Ändrad användning från kontor till lägenheter samt om- och tillbyggnad, Öck-
erö 2.798       
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till bostäder samt ombyggnat-
ion och tillbyggnad. På rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasad-
beklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. 

 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” ÖCKERÖ 2:217 m.fl.” fastställd av länsstyrelsen 1996-01-
25. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 
Plan- bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till på remiss. Trafikenheten, VA-enheten samt räddningstjänsten har 
inget att erinra mot byggnationen. Kretsloppsenheten har inkommit med ett svar där de 
skriver att det skall redovisas var avfallsutrymmen skall placeras. Miljöenheten har inkom-
mit med ett remiss svar där de skriver att redovisning av cykelparkering saknas inom fas-
tigheten samt att redovisning av sophantering skall ske på ett ändamålsenligt sätt. Sökan-
den har inkommit med en redovisning av placering för sopor samt en plats för cykelparke-
ring inom fastigheten. Ärendet har ej skickats till grannar för hörande då åtgärden är plan-
enlig. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 
Bilagor  
Skrivelse   2020-11-23 
Bilder   2021-01-13 
Bilder   2021-01-13 
Planritning   2021-01-13 
Planritning   2021-01-13 
Planritning   2021-02-04 
Planritning   2021-02-04 
Fasadritning   2021-02-04 
Fasadritning   2021-02-04 
Visionsskiss   2021-02-04 
Remissvar, miljö  2021-03-04 
Sektionsritning  2021-03-04 
Remissvar, trafik  2021-03-12 
Markplanering  2021-03-15 
Ansökan om bygglov  2020-12-21 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).   

Avgiften för beviljat bygglov är 185 837 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2021-03-15 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 

 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 

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: Mikko Pelli. 
 

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 

• Identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter (vilka byggproduk-
ter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand och vilket avfall som 
åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand) 

• Rivningsplan 

• Material- och miljöinventering 

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

 
a) Länsstyrelsen 2021-03-26, Hälsö 1:390 

 
Saken: Överklagande av kommuns beslut om bygglov för enbostadshus på 
fastigheten Hälsö 1:390 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 
 
b) Länsstyrelsen 2021-02-24, Hönö 1:296 

 
Saken: Överklagande av beslut om att avslå ansökan om bygglov för ny-
byggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hönö 1:296 i Öckerö kom-
mun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
c) Länsstyrelsen 2021-03-17, Hönö, 1:315 

 
 

Saken: Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av enbostads-
hus på fastigheten Hönö 1:315 i Öckerö kommun 
 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 
 
 

2. Enhetschef informerar 
 
Theres Benito, enhetschef, informerar om att en ny miljöinspektör är på 
väg att rekryteras till Öckerö kommun. 
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3. Information om klagomål djur - fjäderfän 

 
Linda Skåål, miljöinspektör, informerar om klagomål djur - fjäderfän 

 
 

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; 

Beslut fattade av miljöinspektör under 2021-01-25 – 2021-04-11 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Öckerö kommun 

1796 

Närvarolista  Bygg- och miljönämnden 
Datum  2021-03-16 Klockan 8.30- 

Justerare: .......................................................... 

 Ordinarie ledamöter Närvar
ande 

Tid Ja  Nej Ja Nej 

1. Göran Ohlsson (L) X      

2. Hans Wickstrand (KD) x      

3. Göran Olsson (S) x      

4. Erica Tengroth (KD)  Henrik B     

5. Peter Jörnestrand (M)  Christer A     

6. Kerstin Sterner (M) X      

7. Göran Torstensson 
(MP) 

x 8.30-12.20     

       Ersättare  

1.  Henrik Börjesson (KD) x      

2.  Isak Strömblad (KD) x      

3.  Christer Alexandersson 
(M) 

x      

4.  Björn Johanson (M) x      

5.  Peter Domini (L) x      

6.  Lars Mikael Andersson 
(S) 

      

7.  Mona Ljung (V) x      

 
Under mandatperioden fram till och med 2019 skall följande av kommunfullmäktige 
bestämd ordning gälla: 
För ledamot tillhörande   Inträder ersättare i nedan  
nedanstående parti:   angiven partiordning: 
Moderaterna:     M, KD, L, MP, S, SD, V 
Kristdemokraterna:    KD, M, L, S, MP, V, SD 
Socialdemokraterna:    S, MP, V,  L, KD, M, SD 
Liberalerna:    L, KD, M, S, MP, V, SD 
Miljöpartiet:    MP, V, S, L, KD, M, SD 
Vänsterpartiet:    V, MP, S, L, M, KD 
Sverigedemokraterna:    SD, KD, M, L, S, MP, V 
 
Attest: 
 
_________________ 
Ordförande 
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