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Ansökan om strandskyddsdispens, nodhus för fiber, Grötö 1:2 
 
Öckerö Fastighets AB har 2019-10-10 inkommit med ansökan om strandskyddsdispens för 
placering av nodhus på fastighet Grötö 1:2. 2020-02-27 besöktes platsen för handläggning 
av strandskyddsdispensen. På platsen finns några mindre träd och buskar, samt högvuxet 
gräs. En mindre grusväg ligger precis intill, sydväst om, den sökta platsen. 
 
Sökanden planerar att placera ett nodhus för fiber på Grötö 1:2, Rangelvägen 62, Grötö. 
Nodhuset kommer uppta en markyta på ca 2 m2, 2 x 1 meter, och kommer att placeras ca 2 
meter ifrån ett redan befintligt stationshus från Telia. Nodhuset placeras närmre strandlin-
jen än Teliahuset med ett avstånd om ca 30 meter till strandlinjen. Inga större schaktarbe-
ten kommer genomföras för eldragning i mark eftersom nodhuset ska kopplas till Teliahu-
set. 
 
Sökande har angett att olika ställen har setts över för placering av nodhuset, men att den 
sökta är den mest lämpade eftersom stationshuset från Telia redan står här. Skulle de pla-
cera nodhuset utanför strandskydd skulle de behöva schakta ledningar till Teliahuset. 
Enligt den naturvärdesinventering som gjordes i samband med framtagande av ”Natur-
vårdsprogram Öckerö kommun del 1” är området klassat som klass 1 – område med unika 
naturvärden. Floran är intressant med sällsynta och hävdgynnande arter, bland annat 
Kustgentiana som är starkt hotad. Här ska området så långt som möjligt skyddas mot åt-
gärder som kan skada naturmiljön. Öckerös kommunekolog har dock framhållit att inga av 
de unika eller hotade arterna finns på den sökta positionen, utan att de främst finns längs 
med stranden på andra sidan om en stenmur som ligger ca 3 meter nordväst om den sökta 
platsen. Kommunekologen framförde att det är av stor vikt att stenmuren bevaras. 
Som särskilda skäl anges att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Anläggningen ligger inom Riksintresse högexploaterad kust. Stenmuren är biotopskyddad 
enligt 5 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 
Tomtplatsbestämningen har resulterat i att endast det område av marken som krävs för 
själva anläggningen får tas i anspråk. 
 
Plan-, bygg-och miljöenhetens bedömning 
De planerade åtgärderna utförs inom strandskyddsområde. Inom detta område får inte 
uppföras nya byggnader eller andra anläggningar (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns 
särskilda skäl får kommunen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18b §). Dispens får 
ges endast om den är förenlig med förbudets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Syftet med åtgärden är att fördela fiber till boende på Grötö. För att kunna göra detta be-
höver nodhuset placeras nära det redan befintliga stationshuset från Telia. Sökande har 
tittat på möjligheten att placera huset utanför strandskyddat område, men för att göra 
detta måste ledningar dras genom strandskyddat område för att nodhuset ska kunna kopp-
las till Telias stationshus. Detta skulle för sökande innebära en merkostnad och för natu-
ren en större påverkan vid ledningsarbetet. Vald plats bedöms därför som den mest läm-
pade. 
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Nodhuset upptar en mindre markyta i kanten på ett större område med höga naturvärden. 
Arbetet måste därför utföras med minsta möjliga påverkan på naturmiljön. Den lilla grus-
vägen som ligger precis intill den sökta platsen gör det möjligt att köra till och från den 
plats som ska tas i anspråk utan att på ett betydande sätt påverka värdefull natur. Eftersom 
stenmuren är biotopskyddad och är viktig för den biologiska mångfalden får den inte ska-
das eller på annat sätt påverkas negativt av åtgärden. Inga unika arter har påträffats på 
den plats som ska tas i anspråk och om villkoren följs bedöms därför inga högre naturvär-
den bli negativt påverkade av nodhuset. 
 
Vid uppförande av nodhus kommer allmänheten inte kunna tillträda den yta som nodhu-
set ianspråktar. Däremot bedöms inte nodhusets karaktär uppfattas som privatiserande 
och ge en avhållande effekt och på så vis hindra allmänheten från att passera huset och till-
träda området. 
 
Utifrån ovan angivna omständigheter bedömer miljöenheten att en dispens är i enlighet 
med strandskyddets syften och att det av sökanden angivna särskilda skäl ryms inom ra-
men för medgivande av dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden medger Öckerö Fastighets AB dispens från strandskyddsbestäm-
melserna för ett nodhus för fiber på Grötö 1:2 enligt 7 kap 18b § Miljöbalken (Lag 
2009:532). Det särskilda skälet enligt 7 kap 18c § (Lag 2009:532) är området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Dispensen är förenad med följande villkor: 
 
1. Åtgärder ska utföras i enighet med ansökan om inte annat framgår av nedanstående vill-
kor. 
2. Alla anläggningsarbeten ska utföras med minsta möjliga påverkan på naturmiljön. 
3. Inga massor får deponeras i området. 
4. Schaktarbeten får endast utföras på den plats som ska tas i anspråk. 
5. Stenmuren nordväst om nodhuset får ej påverkas och ska bevaras i sin helhet. 
6. Endast den yta som anläggningen upptar får tas i anspråk. 
 
Byggnads- och anläggningsarbetet ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från 
den dag detta beslut vunnit laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. 
Länsstyrelsen kan ta upp beslutet för överprövning inom tre veckor från den dag då kom-
munens beslut kom in till länsstyrelsen. 
 
Beslutet berör endast dispens ifrån Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Det åligger 
sökanden att inhämta de tillstånd, beslut och andra medgivanden i övrigt som kan vara  
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nödvändiga för att genomföra ansökt åtgärd/verksamhet (exempelvis bygglov, servitut, in-
mätning av elkablar eller vattenledningar m m). 
 
Avgift 
För handläggning av ansökan om strandskyddsdispens tas ut en avgift på 7200 kronor en-
ligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och strålskyddslagen”. Avgiften tas ut oavsett om dis-
pens medges eller ej. 
 
Upplysningar 
Kartbilaga ska bifogas beslutet 
Besvärshänvisning ska bifogas beslutet. 
 
Om ytterligare arbeten i mark ska genomföras, till exempel för att dra fiber från nodhus till 
bostäderna, kan en ny dispens krävas om detta sker över strandskyddat område. Kontakt 
ska tas med miljöenheten inför denna typ av arbete. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-03-17 5 
   
   
BMN § 18 Dnr 2019-375  
   

Ansökan om strandskyddsdispens, brygga på Risö, Fotö 1:29 
 
Vandrarhemmet LP Risö har 2019-10-16 inkommit med ansökan om strandskyddsdispens 
för byggnation av brygga på fastighet Fotö 1:29. 2020-02-27 besöktes platsen för hand-
läggning av strandskyddsdispensen. 
 
Sökande har sedan några år tillbaka startat ett vandrarhem på Risö som ska fungera som 
ett centrum för naturområdet Vinga-Fotö. Strandskyddsdispens har tidigare erhållits på 
västsidan för renovering av byggnader, uppförande av nya byggnader samt spångar och en 
mindre ramp. Det mesta byggs upp med återvunnet eller donerat material. Vandrarhem-
met drivs som ett arbetskollektiv där personer som behöver arbetsträning och social trä-
ning ges möjlighet att komma tillbaka till ett fullt fungerande liv. Kollektivet driver vand-
rarhemmet med inriktning på naturupplevelser och naturvård. De städar bland annat upp 
rester som ligger kvar efter militären. Vandrarhemmet är öppet för allmänheten och ska 
bidra till att göra naturreservatet Fotö-Vinga skärgård tillgängligt och sevärt för alla. 
 
Sökanden planerar att bygga en brygga som ska användas som en alternativ tilläggnings-
plats till befintlig brygga på västsidan. Arbetskollektivet bedrivs året runt och har ett behov 
av att kunna angöra med båt på ett säkert sätt under olika väderförhållanden. Vid vissa 
vindriktningar kan inte säker tilläggning, lastning och lossning m.m. ske på den befintliga 
bryggan. Föreningen söker därför strandskyddsdispens för en brygga på östsidan på 
samma plats där militären tidigare haft en brygga. Bryggan kommer inte användas som en 
permanent båtplats utan endast för på- och avstigning när bryggan på västsidan inte går 
att använda. Båtarna kommer i första hand angöra bryggan söderifrån. 
 
Sökande anger att bryggan ska bli 10 meter lång och 2 meter bred och byggas längs med 
strandlinjen på en plats där det snabbt blir djupt. Bryggan kommer fästas i berg ovan me-
delvattenlinjen. Bitvis kommer bryggan täcka vattenytan upp till 2 meter ut från strandlin-
jen, på andra ställen kommer den knappt sticka ut utanför berget. Bryggan ska anläggas 
med en kjol på 1 meters höjd. Kjolen behövs för att kunna anlägga med båten vid olika vat-
tennivåer. Kjolen kommer byggas glest för att så mycket sol som möjligt ska kunna nå 
växtligheten bakom kjolen. Kjolens nederkant kommer vid medelvattenstånd ligga en halv-
meter över vattenlinjen och bryggan kommer bli ca 1,5 meter hög över medelvattenstånd. 
Anläggningen ligger inom Riksintressen högexploaterad kust och Riksintresse för frilufts-
liv. 
 
Som särskilda skäl anges att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och att 
behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Tomtplatsbestämningen har resulterat i att endast det område av marken som krävs för 
själva anläggningen får tas i anspråk. 
 
Naturförhållanden 
Hela ön omfattas av strandskydd. Havsbotten utgörs av hårdbotten främst bevuxen av 
brunalger enligt en inventering från 1986. Samma år påträffades ålgräs på ett mindre om-
råde ca 300 meter norr om den sökta platsen. Enligt en inventering från 2006 utgörs det 
sökta området fortfarande av brunalger, men ålgräs har nu även påträffats ca 100 meter 
norr om den sökta platsen. 
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Enligt den naturvärdesinventering som gjordes i samband med framtagande av ”Natur-
vårdsprogram Öckerö kommun del 1” är landområdet klassat som klass 3 – område med 
naturvärden. Området är delvis öppen, havsnära hällmark, med förekomst av nära hotade 
arter som t ex Fyrling och Ävjebrodd. Bryggan kommer byggas på en berghäll utan växtlig-
het. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
De planerade åtgärderna utförs inom strandskyddsområde. Inom detta område får inte 
uppföras nya byggnader eller andra anläggningar (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns 
särskilda skäl får kommunen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18b §). Dispens får 
ges endast om den är förenlig med förbudets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Bryggan kommer byggas med en offentlig karaktär. En glest byggd kjol bedöms ha ett 
mindre privatiserande intryck än en tät. För att ytterligare säkerställa allmänhetens till-
gång till området sätts som villkor att skyltar, staket eller annat som kan uppfattas som 
privatiserande eller avhållande inte får sättas upp. Bryggan kommer täcka en yta om ca 20 
kvadratmeter, men varken på land eller i vatten finns några arter av unik karaktär. Bryg-
gan byggs dessutom långsides längs med kustlinjen och påverkar på så vis inte det natur-
liga vattenflödet på ett betydande sätt. Trafik till och från bryggan kommer ske i låg ut-
sträckning och främst söderifrån där den marina miljön är mindre känslig. 
 
Syftet med åtgärden är att på ett säkert sätt i alla vindriktningar, året runt, kunna ta sig till 
och från Risö så att anställda och boende på ön inte ska bli inblåsta. Risö är en ö utan fast 
förbindelse eller linjetrafik och det enda sättet att ta sig till och från ön idag är med båt. 
Den brygga som idag används finns på östsidan och bedöms inte vara tillräcklig för verk-
samheten eftersom den inte går att använda vid starka västliga vindar. Besökare och an-
ställda blir i dagsläget periodvis inblåsta på ön. En ny brygga där man kan angöra med båt 
i starka västliga vindar bedöms därför vara nödvändig för att verksamheten ska kunna 
fortsätta bedrivas. 
 
En brygga vars syfte är att kunna angöra med en båt måste för sin funktion ligga vid 
strandlinjen och på den ö som man med båten vill ta sig till. Hela ön omfattas av strand-
skydd och det går därför inte att placera bryggan utanför strandskyddat område. Eftersom 
syftet med bryggan är att ta sig till Risö med båt bedöms det särskilda skälet vara tillämp-
bart. 
 
Utifrån ovan angivna omständigheter bedömer miljöenheten att en dispens är i enlighet 
med strandskyddets syften och att det av sökanden angivna särskilda skäl ryms inom ra-
men för medgivande av dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Information 
Anläggningen uppförs inom ett vattenområde och en anmälan om vattenverksamhet kan 
krävas till Länsstyrelsen. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden medger Vandrarhemmet LP Risö ideell förening dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för byggnation av brygga på Fotö 1:29 enligt 7 kap 18b § Mil-
jöbalken (Lag 2009:532). Det särskilda skälet enligt 7 kap 18c § (Lag 2009:532) är anlägg-
ningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området. Dispensen är förenad med följande villkor: 
 
1. Åtgärder ska utföras i enighet med ansökan om inte annat framgår av nedanstående vill-
kor. 
2. Alla anläggningsarbeten ska utföras med minsta möjliga påverkan på naturmiljön. 
3. Området eller bryggan får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att vistas i området. 
4. Bryggans kjol ska byggas glest med så mycket ljusinsläpp som möjligt. 
5. Endast den yta som anläggningen upptar får tas i anspråk. 
 
Byggnads- och anläggningsarbetet ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från 
den dag detta beslut vunnit laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. 
 
Länsstyrelsen kan ta upp beslutet för överprövning inom tre veckor från den dag då kom-
munens beslut kom in till länsstyrelsen. 
 
Beslutet berör endast dispens ifrån Miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Det åligger 
sökanden att inhämta de tillstånd, beslut och andra medgivanden i övrigt som kan vara 
nödvändiga för att genomföra ansökt åtgärd/verksamhet (exempelvis servitut, bygglov, in-
mätning av elkablar eller vattenledningar m m). 
 
Avgift 
För handläggning av ansökan om strandskyddsdispens tas ut en avgift på 7200 kronor en-
ligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område och strålskyddslagen”. Avgiften tas ut oavsett om dis-
pens medges eller ej. 
 
Övriga upplysningar 
Kartbilaga ska bifogas beslutet 
Besvärshänvisning ska bifogas beslutet. 
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Tillbyggnad enbostadshus, uterum,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett uterum på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av 
tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Norra Fotö,” fastställd av länsstyrelsen 1997-12-11. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Avstånd till tomtgräns understiger 4,5 m. 
   •   En mindre del på prickad mark. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   En mindre del på prickad mark. 
   •   Byggnadsarean överskrides med ca 14 m2. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till på remiss. Ärendet har skickats till grannar för hörande och en 
skrivelse har inkommit angående problem med vedeldning från tidigare ägare på denna 
fastighet. Sökanden har fått möjlighet att bemöta detta och har inkommit med en skrivelse 
där de tar bort eldstaden i uterummet vid bygglovsprövningen. Tidigare fastighetsägare el-
dade med ved som ej var tillräckligt torkad och orsakade då, vid vissa vindriktningar, pro-
blem för intilliggande granne. 
 
Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en liten.  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-11 
Bilaga 2: Skrivelse, 2020-01-24 
Bilaga 3: Skrivelse, 2020-01-24 
Bilaga 4: Ansökan, 2020-01-10 
Bilaga 5: Situationsplan, 2020-01-10 
Bilaga 6: Fasadritning, 2019-10-09 
Bilaga 7: Fasadritning, 2019-10-09 
Bilaga 8: Planritning, 2019-10-09 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att bevilja, med motiveringen: ”Då åtgärden är av ringa art 
är nämndens bedömning att avvikelsen är sådan att den kan godtas enligt 9 kap 31 b § 
Plan- och bygglagen.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 8 357 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-24 (se mottagnings bekräftelse 
för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden. Tekniskt samråd krävs ej i detta 
ärende.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Fotodokumentation 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra en stor altan på rubricerad fastighet. Altanen är be-
lägen på en befintlig mur på ca 1,8 m över muren. Totalt blir det en höjd på ca 2,5 m. Un-
der altanen är det redovisat för att bl.a. bilar parkeras.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Källö-Knipplan (Knipplan och Sydöstra Källö), 1968-12-30, 
BFI. ” fastställd av länsstyrelsen 1968-12-30. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Prickmark, ca 20 m2. 
   •   Byggnadshöjd ca 2,0 m. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Prickmark. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Att bygga till fastigheten med en stor altan kommer att ge ett dominerat intryck 
på fastigheten och dess omgivning. Fastigheten är belägen i anslutning till den lokala mat-
affären på Källö-Knippla. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss. Öckerö kommun i form av markägare har svarat att alta-
nen skall byggas inne på den egna fastigheten och inte ut mot allmänplats. Ärendet har 
skickats till grannar för hörande. Grannar har inkommit med synpunkter där man bl.a. 
framför att de inte har något mot byggnationen om de i övrigt följer reglerna. Sökanden 
har inkommit med ett svar där hon skriver att alla krav på altanens byggkrav gällande kon-
struktion kommer att följas. Den nya altanen är belägen på en befintlig mur inne på fastig-
heten. Sökanden har inkommit med en till skrivelse, se bilaga samt skrivelse. 
 
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. 
 
Fastigheten är belägen inom kulturmiljöområdet och är betecknad som särskilt bevarande-
värde. Den tilltänkta altanen avviker från anpassning till omkringliggande miljö avseende 
utformning av altaner. Den tilltänkta altanen är belägen ca 2,5 m över befintlig marknivå 
samt är större än det befintliga bostadshuset på fastigheten dvs ger ett mycket dominant 
intryck på fastigheten.  Altanen bedöms inte alls passa in i miljön, möjligen om den var 
lägre och/ eller mindre men som nu är utmärker den sig genom sitt dominerande intryck i 
omgivningen.  
 
Åtgärden innebär avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Enligt plan- och bygglagen ska 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med de 
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taljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses vara så stora att de sammanta-
get inte kan ses som en liten. Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämn-
den avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-26 
Bilaga 2: Skrivelse från sökanden, 2020-03-09 
Bilaga 3: Skrivelse från sökanden, bilaga, 2020-03-09 
Bilaga 4: Skrivelse från sökanden, 2020-02-26 
Bilaga 5: Grannehörande, 2020-02-13 
Bilaga 6: Grannehörande, 2020-02-13 
Bilaga 7: Bilder, 2020-02-03 
Bilaga 8: Bilder, 2020-02-03 
Bilaga 9: Skrivelse, 2020-02-03 
Bilaga 10: Bilder, 2020-02-03 
Bilaga 11: Bilder, 2020-02-03 
Bilaga 12: Bilder, 2020-02-03 
Bilaga 13: Bilder, 2020-02-03 
Bilaga 14: Skrivelse, 2020-01-27 
Bilaga 15: Ansökan om bygglov, 2020-01-16 
Bilaga 16: Fasadritning, 2020-01-15 
Bilaga 17: Fasadritning, 2020-01-15 
Bilaga 18: Fasadritning, 2020-01-15 
Bilaga 19: Planritning, 2020-01-15 
Bilaga 20: Skrivelse, 2020-01-15 
Bilaga 21: Situationsplan, 2020-01-15 
Bilaga 22: Fasadritning, 2020-01-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan avslås, och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov enligt 9 kap 31 b § samt 2 kap 6 § 1 p,  
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Motivering 
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. Fastigheten är belägen inom kulturmiljöområdet och är betecknad som särskilt beva-
randevärde. Den tilltänkta altanen avviker från anpassning till omkringliggande miljö av-
seende utformning av altaner. Den tilltänkta altanen är belägen ca 2,5 m över befintlig 
marknivå samt är större än det befintliga bostadshuset på fastigheten dvs ger ett mycket 
dominant intryck på fastigheten.  Altanen bedöms inte alls passa in i miljön som den är ut-
formad. Den utmärker sig genom sitt dominerande intryck i omgivningen. Åtgärden inne-
bär avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Avvikelserna anses vara så stora att de sam-
mantaget inte kan ses som en liten. 
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Avgiften för avslag är 6051 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-15 (se mottagnings bekräftelse för senast 
inkommen komplettering). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-03-17 13 
   
   
BMN § 21 Dnr L 2019-000272   
   

Nybyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggna-
den kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning 
av tegelröda enkupiga betongpannor. Huset på fastigheten är ett enplanshus. Detaljplanen 
medger en byggnation på två våningar. Byggherren har på del av huset angett en takvinkel 
om 38 grader vilket ur detaljplanssynpunkt överskrider detaljplanen med 8 grader men då 
sökanden har inkommit med ritningar om ett enplanshus stämmer ett hus med en takvin-
kel om 38 grader in i omgivningen samt blir inte så dominerande som ett tvåplanshus 
skulle bli på fastigheten. Kulturmiljöprogrammet anger 38 grader i detta område på Heden 
som en lämplig takutformning. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”   

 2013-03-19. 
 
Följande avvikelser noteras mot plan. 
   •   En mindre del av byggnationen är belägen på prickad mark. Ca 8 m2. 
   •   Takvinkeln på del av taket är 38 grader . Detaljplanen anger en takvinkel om 30 gra-
der. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. Bygg-
herren har inkommit med nya ritningar och gjort ändringar på det ursprungliga huset för 
att anpassa till kulturmiljöprogrammet. Huset är ändrat från pulpettak till sadeltak. Fär-
gen på taket är ändrat från grå till tegelröd. Fasadutformningen är ändrat från liggande vit 
träpanel till stående vit träpanel. Den nya utformningen på huset är anpassad till kultur-
miljöprogrammet och smälter väl in i miljön i det aktuella området. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. En granne har inkommit med synpunkter 
angående byggnation av väg till området bör ske i ett inledande skede så att den nya vägen 
kan nyttjas för transporter till området. Vägen bakom området är inte lämplig för att nytt-
jas till transporter då den nyttjas som gång- och cykelväg till och från området på Heden. 
Byggherren har inkommit med en uppdaterad nybyggnadskarta där höjder för den nya 
vägen är inlagda. Den nya vägen kommer att byggas i ett inledande skede då sprängning av 
området görs samtidigt dels för fastigheten och dels för vägen vilket medför att den nya 
vägen kommer att nyttjas av bakomliggande fastigheter. Området består totalt av tre nya 
tomter. 
 
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. 
 
Åtgärden innebär avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Enligt plan- och bygglagen ska 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med de-
taljplanens syfte och avvikelsen är liten. Byggnaden är anpassad till kulturmiljöområdet  
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och smälter väl in i bebyggelsen på Heden. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljö-
nämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-06 
Bilaga 2: Ansökan, 2020-03-06 
Bilaga 3: Fasadritning, 2020-03-02 
Bilaga 4: Plan / Sektion, 2020-03-02 
Bilaga 5: Sektionsritning, 2020-03-02 
Bilaga 6: Fasadritning, 2020-03-02 
Bilaga 7: Fasadritning, 2020-03-02 
Bilaga 8: Planritning, 2020-03-02 
Bilaga 9: Situationsplan, 2020-03-02 
Bilaga 10: Grannehörande, 2020-02-17 
Bilaga 11: Markplanering, 2020-01-28 
Bilaga 12: Anmälan kontrollansvarig, 2019-11-12 
Bilaga 13: Nybyggnadskarta, 2019-11-12 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 70 170 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-28 (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.  
 
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: 
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   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Tillgänglighetsbeskrivning  
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
 
I detta ärende krävs utstakning av byggnadsinspektör. Kontakt tas med byggnadsinspektör 
senast 14 dagar innan arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
 
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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Tillsynsärende, mur Enbostadshus,  
 
Byggherren ansökte om bygglov för nybyggnation av ett hus på fastigheten. Byggherren 
kom på under byggets gång att det krävdes en mur mot grannfastigheten för att kunna an-
ordna en parkeringsplats på fastigheten. Byggherren inkom med en ansökan om bygglov 
för mur. Han skrev att det var ändring av bygglov på ansökningsblanketten. Ärendet var 
uppe i BMN och man beviljade bygglov för en mur. Då byggnation av mur hade startat före 
det att beslut togs i BMN utgick ett tillsynsärende på fastigheten. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Byggnadsnämnden ska inom ramen för sin tillsyn över plan- och bygglagen utfärda 
lovförelägganden, åtgärdsföreläggande, rättelseförelägganden, rivningsförelägganden m.fl. 
förelägganden för att föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av lagen 
ska efterlevas. 6 § 1p. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-06 
Bilaga 2: Brev, olovlig byggnation, 2020-01-09 
Bilaga 3: Mail från Byggherren, 2020-01-21 
Bilaga 4: Beräkning av sanktionsavgift, mall från Boverket, 2020-03-03 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta om byggsanktionsavgift, och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Besluta om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och bestämmelser 
om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 § 2p. plan- och byggförordningen, tas ut av bygg-
herren Joel Rasper, personnummer: 19820509-6244. Sanktionsavgiften beslutas till 2 956 
kr.  
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att beslutet delgetts de 
avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att skickas. 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. 
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Tillbyggnad av restaurang, Hult 1:606 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av restaurang och utvändig ändring (fönster våning 
2) på rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av glas 
och med en takbeläggning av plåt.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö Klåva Butiksområde” fastställd av länsstyrelsen 1993-
09-29. Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Del av byggnaden placeras på prickmark och ett område som är betecknad med P, par-
kering 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   100 % på prickmark 
   •   Tillbyggnaden placeras på ett område som avses för parkering enligt detaljplan.  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram och 
byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd placering.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägare till Hult 1:401 har inkommit 
med yttrande att tillbyggnaden så långt ut som i parkeringsplatsen enligt ritningen kan 
vara något förvirrande för alla bilar som kör där i området. Man skriver vidare att det vore 
ännu bättre om utbyggnaden håller sig områdesmässigt där inom radien för där 
häcken/sommaruteserveringen i grönskan befinner sig i dagsläget, detta för trafiksäkerhet 
och utseendemässigt. Sökande har fått därefter inkommit med yttrande/bemötande om 
utformningen, se bilaga.  
 
Fastighetsägarna till Hult 1:39 har inkommit med yttrande att buller från bakgrundsmusik 
för trädgårdsserveringen är en sanitär olägenhet för omgivningen. De skriver vidare i ytt-
randet att restaurangen får krav på begränsningar vad gäller ljudvolym och tider för att 
spela musik utomhus, detta om bygg- och miljönämnden har för avsikt att godkänna sökt 
åtgärd. För hela yttrande, se bilaga.  
 
Sökande har fått därefter inkommit med yttrande/bemötande att musiken har spelats för 
gäster och man har inte fått in några klagomål från omgivande grannar. Man skriver vidare 
att man kommer att vidta åtgärder efter utbyggnaden. Volymkontroll mot grannar så att 
musiken inte hörs till omkringliggande grannar som uppgivit att de störs av musiken. Hög-
talaren kommer att finnas på nedre plan, på utbyggnaden, vilket gör att ljudet inte får 
samma spridning. För hela yttrande, se bilaga.  
 
Åtgärden (tillbyggnaden) i sig bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. 
Utformningskraven enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL bedöms vara upp-
fyllda. 
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Åtgärden innebär dock avvikelser mot bestämmelser i detaljplan. Enligt plan- och byggla-
gen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig 
med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelserna anses vara så stora att de 
sammantaget inte kan ses som en liten.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
Bilaga 2: Bemötande, 2020-02-19 
Bilaga 3: Yttrande, 2020-02-13 
Bilaga 4: Bemötande, 2020-02-12 
Bilaga 5: Yttrande, 2020-02-11 
Bilaga 6: Grannehörande, 2020-01-28 
Bilaga 7: Meddelanden, 2020-01-23 
Bilaga 8: Sektion/Fasad, 2020-01-23 
Bilaga 9: Planritning, 2020-01-23 
Bilaga 10: Situationsplan, 2020-01-23 
Bilaga 11: Ansökan, 2020-01-23 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår beviljande, med motiveringen att avvikelsen är liten, samt att 
det finns parkeringsplatser precis i närheten. 
Göran Olsson (S) föreslår beviljande, med samma motivering som Kerstin Sterner. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 9 kap. 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs i detta ärende.  
 
Avgiften för beviljat bygglov är 55 624 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-23. 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).  
 
Anmälan om kontrollansvarig ska inlämnas.  
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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 
 
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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Nybyggnad av enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus om ca 104 kvm (byggnadsarea) på 
rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i grå 
kulör och med en takbeläggning av grått betongpanna. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö 1:40 m.fl.” fastställd av länsstyrelsen 1992-02-07. 
Följande avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnaden placeras mindre än 4 meter från gräns till granntomt  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
Den aktuella fastigheten ligger inom ett område som i detaljplanen är betecknat med BFII. 
Beteckningen medger bland annat att en för bostadsändamål och endast friliggande hu-
vudbyggnad som skall placeras minst 4 m från gräns till granntomt.  
 
Åtgärden bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Utformningskraven 
enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL bedöms vara uppfyllda. 
 
Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen genom att del av byggnaden placeras 
mindre än 4 meter från gräns till granntomt. I övrigt anses åtgärden planenlig. 
 
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, att bygg-
naden delvis placeras ca 1,2 meter från granntomt, anses dock vara så stor att det inte kan 
ses som en liten.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-26 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-01-30 
Bilaga 3: Situationsplan, 2020-01-27 
Bilaga 4: Sektionsritning, 2020-01-27 
Bilaga 5: Planritning, 2020-01-27 
Bilaga 6: Fasadritning, 2020-01-27 
Bilaga 7: Fasadritning, 2020-01-27 
Bilaga 8: Ansökan, 2020-01-27 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att bevilja bygglov, med motiveringen att avvikelsen är liten 
då endast en liten del av tillbyggnaden ligger för nära tomtgränsen. 
Kerstin Hirmas (V) föreslår beviljande med samma motivering som Peter Jörnestrand (M) 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 57 098 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-27. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. Senast vid det tek-
niska samrådet ska följande redovisas: 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Redovisning av dagvattenhantering  
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
   •   Bygghandlingar omfattande bl.a. dimensionering av stomme, måttsatta ritningar, 
principdetaljer redovisande grundläggning, ytterväggar, takfot, etc., rör- och ventilations-
ritningar 
 
I detta ärende krävs utstakning av sakkunnig. 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). 
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Förhandsbesked nybyggnad fritidshus,  
 
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus med två våningar om 100 kvm 
med en takvinkel om 10 grader (pulpettak) på rubricerad fastighet. VA kopplas på kommu-
nalt.  
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit 
med yttrande att en plan för dagvattenhantering ska tas fram och redovisas för miljöen-
heten innan bygglov ges. Dagvatten från fastigheten ska i så stor utsträckning som möjligt 
omhändertas lokalt. Gatuenheten inkommit med yttrande att om befintligt mur och staket 
demonteras önskar man att inga fasta hinder såsom murar och staket placeras för nära 
vägen, utan att ett utrymme på minst en meter från vägkanten lämnas fritt så att en god 
snö- och halkbekämpning kan utföras på vägsträckan. Kretsloppsenheten har inkommit 
med yttrande att avfallskärl ska placeras enligt gällande renhållningsordning.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägaren till Hönö 6:2 har inkommit 
yttrande att man motsätter sig ytterligare en bostadsbyggnad på fastigheten och den före-
slagna byggnadens placering på tomten är olämplig på grund att det är inom ett strand-
skyddats område. Man skriver också att förslaget saknar redovisning om hur den intillig-
gande befintliga bebyggelsens påverkas av en utbyggnad. Av redovisningen bör också 
framgå hur den intilliggande omgivningens karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. För 
hela yttrande, se bilaga.  
 
Fastighetsägarna till  har också inkommit yttrande där man skriver att man 
emotser sig sökt åtgärd av flera skäl. Åtgärden kommer att blockerar deras utsikt, ingen 
hänsyn tagen till omgivningen, för mycket hus på liten yta, för liten tomt för två hus och 
för nära tomtgränser. Man skriver vidare att de andra husen i området har utformats med 
hänsyn till varandra. Man har anpassat placering, uteplatser och framför allt utsikten mot 
havet, så att det blivit så bra som möjligt för alla. För hela yttrande, se bilaga.  
 
Sökanden har fått möjlighet att bemöta inkomma yttrande. Sökanden inkom därefter med 
ett bemötande där man skriver att fastigheten inte omfattas av detaljplan och det innebär 
att de regler som finns för att få bygglov inom detaljplanerat område inte gäller. Man anser 
också att sökt åtgärd inte skiljer sig från hur bebyggelsen i närområdet ser ut, trots att 
merparten av befintliga fastigheter ligger inom detaljplanerat område. Ett flertal fastig-
heter i området har tomtstorlek som är obetydligt större och bebyggelse som ligger nära 
både tomtgräns och väg. Man skriver också att man är flexibla både vad gäller tak, fasad, 
placering av fönster och huset på tomten, detta för att huset ska passa in i den befintliga 
bebyggelsen i området. För hela yttrande, se bilaga.  
 
I ett förhandsbesked ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen dvs. 
markens lämplighet för den aktuella åtgärden (9 kap. 17 § PBL). De handlingarna som bi-
fogas i ansökan bedöms därmed tillräckligt för prövning av förhandsbesked.  
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Fastigheten är inte inom strandskyddats område. Utanför detaljplanerat område finns 
ingen måttangivelse angiven i lagen och kravet om brandsäkerhet, landskapsbild, bebyg-
gelsemiljö och närhet till grannar bedöms kunna uppfyllas.  
 
Kommunen enligt plan- och bygglagen ska med en detaljplan pröva att 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.  
 
En detaljplan bör föregå byggnation på grund av stort bebyggelsetryck  på området och 
Öckerö kommun samt att det finns flera fastigheter på området som inte omfattas av de-
taljplan. Om ett positivt förhandsbesked lämnas kan detta komma att bli ett prejudikat 
som kan påverka framtida frågor om förhandsbesked på området.  
 
Ny bebyggelse kan därför inte lämpligen tillkomma genom ytterligare enstaka komplette-
ring via förhandsbesked och det bedöms inte heller leda till en hållbar utveckling. Byggnad 
visserligen är lämplig på platsen men att den förutsätter planläggning.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-02 
Bilaga 2: Skrivelse, 2020-02-24 
Bilaga 3: Remissvar, 2020-02-14 
Bilaga 4: Skrivelse, 2020-02-13 
Bilaga 5: Skrivelse, 2020-02-10 
Bilaga 6: Remissvar, 2020-02-03 
Bilaga 7: Remissvar, 2020-01-28 
Bilaga 8: Grannehörande, 2020-01-28 
Bilaga 9: Skrivelse, 2020-01-20 
Bilaga 10: Situationsplan, 2020-01-20 
Bilaga 11: Föreläggande, 2020-01-17 
Bilaga 12: Ansökan, 2020-01-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan avslås, och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att meddela negativt förhandsbesked enligt 4 kap. 2 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Motivering 
En detaljplan bör föregå byggnation på grund av stort bebyggelsetryck  på området och 
Öckerö kommun samt att det finns flera fastigheter på området som inte omfattas av de-
taljplan. Om ett positivt förhandsbesked lämnas kan detta komma att bli ett prejudikat 
som kan påverka framtida frågor om förhandsbesked på området. 
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Avgiften för beslutet är 7 032 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Utvändig ändring enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. 
Ändringarna avser ny altan och dörr vid huvudentré, nytt räcke vid balkong, fasadrenove-
ring med insättning av solbänk, byte av nya fönster på andra- och vindsvåning (samma stil 
som befintliga) samt ny balkongdörr.  
 
Räcken till altan/trappa och balkong kommer att utföras av trä i vit kulör.   
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö Municipalsamhälle” fastställd av länsstyrelsen 1948-
08-20. Inga nya avvikelser noteras mot plan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Enligt programmet ska bebyggelsens exteriör stor hänsyn tas till vid exteriörar-
beten. Den äldre färgskalan ska följas och valet av material ska överensstämma med den 
äldre traditionen. Återställande av originalfasader ska uppmuntras vid renovering samt vid 
om- och tillbyggnader. 
 
Åtgärden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet.  
 
Plan-, bygg. Och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  
Åtgärden ses som en upprustning och renovering för bevarande av byggnaden, och anses 
inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Byggnationen anses ha en god form- 
och materialverkan.  
 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (enligt 9 kap. 30 § 
PBL).  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Underlag för tjänsteskrivelse, 2020-03-04 
Bilaga 2: Situationsplan, 2020-02-06 
Bilaga 3: Fasad / Situationsplan, 2020-01-21 
Bilaga 4: Föreläggande, 2020-01-21 
Bilaga 5: Projektbeskrivning, 2020-01-15 
Bilaga 6: Ansökan om bygglov, 2020-01-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens 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 beviljat bygglov är 5 218 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-02-06. 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. 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked: 
   •   Ifylld och signerad kontrollplan  
   •   Fotodokumentation 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Nybyggnad av enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus om ca 140 kvm (byggnadsarea) på 
rubricerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i fa-
luröd och med en takbeläggning av lertegel. 
 
Bygglov beviljades för åtgärden 2019-12-09. Sökande har därefter inkommit med ny rit-
ning där man har ändrat placering av huset gentemot tidigare beviljat lov.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Rörö Södra Delen” fastställd av länsstyrelsen 03- 
25. Följande avvikelse noteras mot plan. 
   •   Del av byggnaden (ca 17 %) placeras på prickmark som ej får bebyggas enligt detalj-
plan.  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. Åtgärden anses följa 
rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande.  
Åtgärden bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Utformningskraven 
enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen, PBL bedöms vara uppfyllda. 
 
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. 
 
Byggnadens nordfasad har använts som beräkningsgrundande med särskild hänsyn tagen 
till att den vetter mot den närliggande vägen och i övrigt är väl synlig i omgivningen. Bygg-
nadshöjden och antal våningen anses med grund i detta inte överskriden. 
 
Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen genom att del av byggnaden är uppförd på 
mark som ej får bebyggas enligt detaljplan. I övrigt anses åtgärden planenlig. 
 
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 bedöms 
inte strider mot detaljplanens syfte, men anses dock vara så stor att det inte kan godtas 
som en liten enligt 9 kap. 31b §, PBL.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-06 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-01-31 
Bilaga 3: Planritning, 2020-01-30 
Bilaga 4: Fasadritning, 2020-01-30 
Bilaga 5: Fasadritning, 2020-01-30 
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Bilaga 6: Plan / Sektion, 2020-01-30 
Bilaga 7: Situationsplan, 2020-01-30 
Bilaga 8: Ansökan, 2019-10-31 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår att bevilja med motiveringen att avvikelsen endast är liten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 9 kap. 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs i detta ärende.  
 
Avgiften för beviljat bygglov är 5 314 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-30. Faktura på avgiften skickas 
separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  
 
Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till samråd. 
Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Redovisning av dagvattenhantering 
   •   Bygghandlingar omfattande bl.a. dimensionering av stomme, måttsatta ritningar, 
principdetaljer redovisande grundläggning, ytterväggar, takfot, etc., rör- och ventilations-
ritningar. 
 
I detta ärende krävs utstakning av sakkunnig. Kontakt tas med byggnadsinspektör senast 
14 dagar innan arbetet ska utföras. Lägeskontroll ska utföras.  
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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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Tillbyggnad av enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att höjning av garage med 0,6 meter, tillbyggnad av huvudbygg-
nad samt höjning av huvudbyggnad med 1,5 meter på rubricerad fastighet. 
Byggnaden avser att utföras i vit träpanel och rött tegeltak.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan Norgårdsvägen mm 1971” fastställd av länsstyrelsen 1971. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Fastigheten är redan bebyggd med 20 kvm på prickmark. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Tillbyggnaden placeras på prickmark. 
   •   Huvudbyggnadens två våningar strider mot detaljplanen som endast medger en vå-
ning.  
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram 
 
Plan, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Inga erinrande har inkommit. 
Byggnaderna i det aktuella området har olika nockhöjder och sökt åtgärd bedöms också 
smälta in i omgivningen och stadsbilden. Byggnationen anses ha en god form- och materi-
alverkan. Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 
kap. 9 § PBL. 
 
Åtgärden medför dock avvikelse mot detaljplanens bestämmelser. Tillbyggnaden kommer 
att uppföras på mark som ej får bebyggas samt huvudbyggnad överskrids antal våning. En-
ligt 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 godtas som en liten enligt 9 kap. 31b §, PBL. 
Höjning av garaget anses följa detaljplan.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan 
som avser bygglov för ombyggnation av garaget och avslår den del av ansökan som avser 
bygglov för tillbyggnad och höjning av huvudbyggnadens väggliv. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-02 
Bilaga 2: Grannehörande, 2020-02-11 
Bilaga 3: Planritning, 2020-02-11 
Bilaga 4: Sektionsritning, 2020-02-11 
Bilaga 5: Fasadritning, 2020-02-11 
Bilaga 6: Kontrollplan, 2020-02-11 
Bilaga 7: Situationsplan, 2020-02-11 
Bilaga 8: Ansökan, 2020-02-11 
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Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S) föreslår att bevilja allt, eftersom åtgärderna i sin helhet passar in i om-
givningen då övriga hus är tvåvåningshus. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Göran 
Olssons (S) förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Göran Olssons (S) för-
slag. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 6 754 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-02-11. 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).  
 
Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas in. Senast vid det tekniska samrådet ska följande 
redovisas: 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
   •   Rivningsplan 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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Tillsyn ändrad användning industrilokal, Öckerö 1:705 
 
Det har kommit till bygg- och miljönämndens kännedom att det förekommer boende på 
rubricerad fastighet Öckerö 1:705. Åtgärden bedöms vara bygglovspliktig.  
 
Efter genomgång av bygg- och miljönämndens arkiv har man ej kunnat finna att bygglov 
lämnats för denna åtgärd. 
 
Fastighetsägaren har därför uppmanats att inkom med förklaring och även möjlighet att 
vidta rättelse enligt 11 kap 54 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Ägaren till fastighet Öckerö 1:705 och byggnadsverket har inkommit med en förklaring och 
därmed fått chans att yttra sig.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”ÖCKERÖ Ö,STRANDPARTIET MELLAN BRATTEN OCH 
LÅNGESAND” fastställd av länsstyrelsen . Den aktuella fastigheten ligger inom ett område 
som i detaljplanen är betecknat med J. Beteckningen medger att en för industriändamål.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av 
att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte 
har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen. 
 
Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig el-
ler huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åt-
gärden (åtgärdsföreläggande). 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestäm-
melse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i 
det enskilda fallet är oproportionerlig. Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktions-
avgift, eller för att sätta ned avgiften föreligger inte. 
 
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs bygglov för 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än 
det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpas-
sats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd. Åtgärden bedöms vara en 
sådan ändring som kräver bygglov.  
 
Användningen (boende) strider mot detaljplanen och förutsättningar för att bevilja bygg-
lov inte föreligger.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-04 
Bilaga 2: Beräkning av sanktionsavgift, 2020-02-12 
Bilaga 3: Inkommande skrivelse, 2020-01-28 
Bilaga 4: Utgående skrivelse, 2020-01-28 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så 
sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, förelägga Hh Uthyrning Hb (916565-3164) såsom ägare till fastigheten 
Öckerö 1:705 och byggnadsverket, att senast inom 5 månader från det att ni fått del av 
detta beslut, vidta rättelse genom att upphöra med boende än sådan som är förenlig med 
industriändamål.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § PBL, samt 9 kap. 6 § punkt 3 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, samt 11 kap. 53a §, PBL, påförs ägaren Hh 
Uthyrning Hb till fastigheten och byggnadsverket en byggsanktionsavgift om 69 176 kro-
nor. 
 
Avgiften ska betalas till Öckerö kommun inom två månader efter det att beslutet har del-
getts de avgiftsskyldiga. 
 
Upplysningar 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. Se överklagandehänvisning.  
 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åt-
gärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
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Nybyggnad sjöbod, Heden 1:204 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av sjöbodar om 202 kvm (24 st) på rubricerad fas-
tighet. Åtgärden ska inte ha anslutning för vatten och avlopp. Byggnaden kommer att utfö-
ras med en fasadbeklädnad av trä i röd kulör och med en takbeläggning av papp i svart ku-
lör.  
 
Planförhållande 
För området saknar detaljplan. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit 
med ett yttrande att fastigheten Heden 1:204 där byggnationen ska ske är med i Länssty-
relsens EBH-stöd (efterbehandlingsstöd). EBH-stödet är en nationell databas där förore-
nade eller potentiellt förorenade områden registreras. I EBH-stödet har fastigheten fått 
riskklass 1 vilket innebär att eventuella markföroreningar kan innebära en mycket stor 
risk. En miljöteknisk markundersökning ska göras innan startbesked ges. Visar sig områ-
det vara förorenat ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder (enligt 28 § förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) lämnas in till miljöenheten i god tid (minst 6 
veckor) innan markarbeten påbörjas. Sökanden ska kontakta miljöenheten i god tid innan 
markundersökning påbörjas.  
 
Man skriver också att sjöbodar ej får byggas med golvbrunn 
Sökande har fått möjlighet att bemöta yttrandet.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit.  
 
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och bedöms inte förutsätta planläggning 
enligt 4 kap. PBL. Byggnationen anses ha en god form- och materialverkan.  Föreslagen åt-
gärd 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 ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-26 
Bilaga 2: Remissvar, 2020-02-10 
Bilaga 3: Grannehörande, 2020-02-04 
Bilaga 4: Sektion/Fasad, 2020-01-29 
Bilaga 5: Plan/Situationsplan, 2020-01-29 
Bilaga 6: Ansökan, 2020-01-29 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  
 
Avgiften för beviljat bygglov är 11 269 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-29. Faktura på avgiften 
skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Miljöteknisk markundersökning  
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att överklaga be-
slutet inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet kungörs även i 
Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införandet i den-
samma. 
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Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad på en komplementbyggnad på rubricerad fastighet. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”BJÖRKÖ, CENTRALA DELEN” fastställd av länsstyrelsen 
1989-03-22 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Komplementbyggnaden är placerad mindre än 4,5 meter från tomtgräns. 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Större delen av tillbyggnaden placeras på prickmark. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Då tillbyggnaden till stor del placeras på prickmark, mark som ej får bebyggas innebär 
detta en avvikelse från detaljplanen. En samlad bedömning av tidigare avvikelser samt den 
tillkommande medför att avvikelserna är så stora att det ej kan anses vara en sådan som 
avses i 9 kap. 31b § PBL. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Underlag för tjänsteskrivelse,  2020-03-06 
Bilaga 2: Ansökan,  2020-02-04 
Bilaga 3: Fasadritning,  2020-02-04 
Bilaga 4: Situationsplan,  2020-02-04 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås, och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov, enligt 9 kap 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Motivering 
Då tillbyggnaden till stor del placeras på prickmark, mark som ej får bebyggas innebär 
detta en avvikelse från detaljplanen. En samlad bedömning av tidigare avvikelser samt den 
tillkommande medför att avvikelserna är så stora att det ej kan anses vara en sådan som 
avses i 9 kap. 31b § PBL. 
 
Avgiften för avslag är 3956 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-02-04 (se mottagnings bekräftelse för sen-
ast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas 
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Bygglov utvändig ändring enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av enbostadshus på rubricerad fastighet. Byte 
av takmaterial från röda tegelpannor till rött plåttak. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”FISKELÄGET FOTÖ” fastställd av länsstyrelsen 1958-06-17. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Vad gäller kulturmiljön i området framgår följande enligt kulturmiljöprogram-
met: ”Fotö samhälle är av stort värde som helhetsmiljö och ska i största möjliga utsträck-
ning bevaras och underhållas.  
 
Områdets tidstypiska karaktär och byggnadernas skala, placering, husgrunder, ljusa fasad-
färger och detaljrikedom, ska behållas.  
 
Likaså ska bryggor, stigar, vägar och allén längs Stora vägen bevaras så att bilden av sam-
hällets utveckling inte går förlorad.” 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har ej skickats till grannar.  
 
Enligt 8 kap. 13 § PBL (plan- och bygglagen (2010:900)) framgår att en byggnad som är 
särskilt värdefull från bl.a. ett kulturhistoriskt perspektiv inte får förvanskas. 
 
Åtgärden bedöms smälta bra in i omgivningen samt uppfylla kraven på god bebyggelse. 
Den kan heller inte anses förvanska byggnaden då likande tak finns i området samt att det 
nya utseendet efter en tid inte kommer skilja sig mycket från det tidigare.  
 
Vidare står i PBL 8 kap 14 § att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas 
så att dess tekniska egenskaper bevaras.  
 
Åtgärden bedöms medföra att man både uppfyller förvanskningskravet i 8 kap 13 § PBL, 
samt även underlättar för att byggnadens tekniska egenskaper bevaras. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse,   2020-02-25 
Bilaga 2: Bilder,   2020-02-21 
Bilaga 3: Förslag till kontrollplan,  2020-02-13 
Bilaga 4: Situationsplan,   2020-02-13 
Bilaga 5: Ansökan,   2020-02-13 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 2 775  kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-02-21 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
 
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked: 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Fotodokumentation 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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Bygglov tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för om/tillbyggnation av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. 
Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av stående träpanel i vit kulör och 
med en takbeläggning av tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 
Av kulturmiljöprogrammet framgår att hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsens 
skala och färg när det gäller bebyggelsekomplettering. Den tänkta åtgärden bedöms upp-
fylla kulturmiljöprogrammets rekommendationer vad gäller skala och färg. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
 
Enligt 2 kap 6 § PBL framgår bl.a. bebyggelse och byggnadsverk ska utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, kulturvärdena på platsen samt intressent 
av en god helhetsverkan. 
 
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför detaljplan om åtgärden inte 
strider mot områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. I övrigt ska de krav som 
följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 
och 18 §§ vara uppfyllda.  Åtgärden bedöms uppfylla tillämpliga paragrafer enligt 8 och 9 
kap PBL.  
 
När ansökan för inkom meddelades sökande om att den tänkte åtgärden skulle påverka 
landskapsbilden samt de kringliggande byggnaderna. Sökande har efter detta ändrat utse-
endet genom att minska den mest exponerade sidan av byggnaden från två fylla våningar 
till en våning med förhöjt väggliv. Åtgärden bedöms smälta bra in i omgivningen och upp-
fylla kulturmiljöprogrammets rekommendationer.  
 
För att genomföra den tänkta åtgärden har ansökan kompletterats med en anmälan om 
rivning. 
 
Norr om enbostadshuset finns en komplementbyggnad som ligger där delar av tillbyggna-
den kommer att hamna. Bifogade bilder visar komplementbyggnaden som vid ett bevil-
jande kommer att rivas.  
 
Både bostadshuset och komplementbyggnaden är utmärkta som bevarandevärda, dock ej 
särskilt bevarandevärda. I dagsläget är huset ett resultat av tillbyggnader i olika stilar och 
tider. Den tänkte utformningen bedöms inte medföra att byggnaden förvanskas utan istäl-
let att bygganden skulle passa bättre in i omgivningen samt bidra till en god bebyggelse-
miljö. 
 
Bygglovshandläggare föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse,   2020-03-09 
Bilaga 2: Fasadritningar,   2020-02-21 
Bilaga 3: Sektionsritning,   2020-02-21 
Bilaga 4: Planritningar,   2020-02-21 
Bilaga 5: Ansökan,   2019-11-15 
Bilaga 6: Visionskiss,   2020-02-21 
Bilaga 7: Anmälan,   2020-02-21 
Bilaga 8: Intyg,   2020-03-06 
Bilaga 9: Teknisk beskrivning,  2020-02-21 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 20 631 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-17 (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.  
 
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: 
 
För att få startbesked skall följande material överlämnas till bygg- och miljönämnden för 
godkännande. 
   •   Förslag till kontrollplan 
   •   Brandskyddsbeskrivning 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Ev. kopia på färdigställandeskydd 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
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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 utvändig ändring komplementbyggnad, Knippla 1:50 
 
Ansökan avser bygglov utvändig ändring av komplementbyggnad på rubricerad fastighet. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”KÄLLÖ KNIPPLAN (KNIPPLAN OCH SYDÖSTRA 
KÄLLÖ)” fastställd av länsstyrelsen 1968-12-30 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Prickmark bebyggs. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Inga synpunkter har inkommit. 
Då hela altanen bebyggs på prickad mark kan detta ej anses vara en liten avvikelse.  
Utformningen i övrigt var i ett första läge ej anpassad till kulturmiljön på platsen. Nya rit-
ningar har dock inkommit där de stora glaspartierna som initialt upptog nästan hela den 
västra fasaden nu har bytts ut mot mer traditionella fönster samt ett träräcke på altanen 
istället för det tidigare glas/stålräcket. Utformningen anses inte innebära ett förvanskande 
av kulturmiljön på platsen.  
 
Avvikelserna bedöms dock vara så stora att de sammantaget inte kan ses som en sådan 
som avses i 9 kap 31b § PBL.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse,   2020-03-06 
Bilaga 2: Ansökan,   2020-01-29 
Bilaga 3: Plan/sektion/fasadritningar,  2020-03-06 
Bilaga 4: Situationsplan,   2020-01-29 
Bilaga 5: Bilder,   2020-01-23 
Bilaga 6: Intyg,   2020-01-23 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Peter Jörnestrand (M) föreslår att ansökan beviljas, med motiveringen att avvikelsen är li-
ten och att tillgängligheten ökar från egen fastighet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås.. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 7 545 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-03-06 (se mottagnings bekräftelse 
för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL). 
 
Följande handlingar ska överlämnas till bygg- och miljönämnden för att få ett startbesked 

• Förslag till kontrollplan. 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
 
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  
 
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överens-
stämmer med beviljat bygglov  
   •   Fotodokumentation 
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Bygglov Tillbyggnad enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för följande. 

- Höjning av befintlig lägre nock till samma höjd som generalnock. Samt nya tak-
fönster. 

- Installation av solceller på gästhus. 
- Tillbyggnad av rum i entréplan, under befintlig balkong, samt nytt fönster i befint-

lig vägg. 
 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Fiskeläget Hyppeln” fastställd av länsstyrelsen 1963-11-14. 
Inga tillkommande avvikelser mot plan noteras. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram och 
byggnaderna är betecknad som bevarandevärde enligt kulturmiljöprogrammet. I kultur-
miljöprogrammet (sid 32 i pdf:en) framgår: ”Stranden är av intresse som miljö som bör 
bevaras och underhållas avseende form, färg och materialval.” 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig.  
Åtgärden bedöms följa detaljplanens bestämmelser och anses inte medföra betydande olä-
genhet för omgivningen. I bygglovsprövningen ingår dock även att bedöma om åtgärden 
uppfyller andra krav enligt plan- och bygglagen.  
 
Av kap 8 kap. 1§ 2st, PBL framgår att en byggnad skall ”ha en god form-, färg- och materi-
alverkan”.  
 
I 8 kap. 13§ framgår att ”en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”. Detsamma skall gälla 
även för bebyggelseområden. 
 
Då byggnaden är belägen i ett område som finns upptaget i kulturmiljöprogrammet samt 
att byggnaden i sig är bevarandevärd enligt samma program bedöms det som rimligt att 
byggnadsnämnden kan ställa högre krav på utformning av byggnader och byggnadsverk. 
Mot bakgrund av det ovan skrivna är en samlad bedömning att ansökan med nuvarande 
utformning skall avslås. Kupans utformning bedöms ej som förenligt med att bibehålla 
byggandens form, takfönstren anses ej förenliga med form- och materialval, solceller på 
gästhuset är en god tanke och bra på många sätt. Dock bedöms det i det här fallet som att 
intresset av att följa kulturmiljöprogrammet och plan- och bygglagen väger tyngre än in-
tresset av en till synes klimatsmart åtgärd. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
Bilaga 2: Sektionsritning, 2020-02-07 
Bilaga 3: Förslag till kontrollplan, 2020-02-07 
Bilaga 4: Fasadritning, 2020-02-07 
Bilaga 5: Planritning, 2020-02-07 
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Bilaga 6: Situationsplan, 2020-02-07 
Bilaga 7: Ansökan, 2020-02-07 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan avslås, och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå bygglov, med anledning av att krav enligt 8 kap 
1 § 2 st samt 8 kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900) ej anses uppfyllda, i enlighet med 
motivering. 
 
Motivering 
Då byggnaden är belägen i ett område som finns upptaget i kulturmiljöprogrammet samt 
att byggnaden i sig är bevarandevärd enligt samma program bedöms det som rimligt att 
byggnadsnämnden kan ställa högre krav på utformning av byggnader och byggnadsverk. 
 
Avgiften för avslag är 3 724 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-02-07.  Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Besvärshänvisning bifogas 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-03-17 47 
   
   
BMN § 36 Dnr L 2020-000023  
   

Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus, altan och växthus,  
 
Ansökan avser bygglov för att bygga till altan samt bygga nytt växthus på rubricerad fastig-
het. Tillkommande altandel blir 33 kvm som placeras 1,2 meter över marknivå, dvs 1 meter 
lägre än befintlig altan. Växthuset blir prefabricerat med en byggnadsarea om ca 12 kvm 
med en höjd om 2,9 meter. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Öckerö södra delen” fastställd av länsstyrelsen 1976-02-10 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnadshöjd överskriden 
   •   Antal våningar överstiger 2 st 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Mark som enligt detaljplan ej får bebyggas s.k. prickmark, bebyggs 
   •   Altandel närmare tomtgräns. 1,7 meter mot föreskrivna 4,5 i byggnadsstadgan 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
Åtgärden anses medföra avvikelser mot detaljplanens bestämmelser men bedöms ej strida 
mot dess syfte. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på god form- och materialverkan och an-
ses inte medföra betydande olägenhet för någon granne. 
 
Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 kap., plan- och bygglagen, PBL an-
ses uppfyllda. 
 
Vid en samlad bedömning anses dock avvikelserna vara för stora för att kunna godta som 
en liten enligt 9 kap. 31b §, PBL,  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Underlag för tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
Bilaga 2: Fasadritning, 2020-01-27 
Bilaga 3: Ansökan om bygglov, 2020-01-27 
Bilaga 4: Situationsplan, 2020-01-27 
Bilaga 5: Förslag till kontrollplan, 2020-01-27 
Bilaga 6: Fasadritning, 2020-01-27 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan beviljas, med motiveringen: ”Då åtgärden är av 
ringa art är nämndens bedömning att avvikelsen är sådan att den kan godtas enligt 9 kap 
31 b §, plan- och bygglagen.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja startbesked, enligt 10 kap 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 9 523 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-01-27. Faktura på avgiften skickas 
separat. 

 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes an-
svar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  
 
Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked senast vid slutsamråd 
   •   Signerad kontrollplan 
   •   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 Nybyggnad Garage,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett nytt större garage på rubricerad fastighet. Bygg-
nadsarea uppgår enligt ansökan till 44,7 kvm.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” ÖCKERÖ Ö SKOLOMRÅDE” fastställd av länsstyrelsen 
1962-12-21. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Befintligt garage är placerat på mark som enligt plan ej får bebyggas, s.k. prickmark. 
   •   Befintligt garage är ca 5 kvm större än i planen föreskrivna 20 kvm för komplement-
byggnad 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Garaget placeras delvis på prickmark 
   •   Garaget blir ca 25 kvm större än enligt plan tillåtna 20 kvm 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Åtgärden har skickats till grannar för hörande tidigare med en betydligt större area. Ingen 
erinran från grannar inkom då.  Nytt grannhörande bedöms som obehövligt som också 
skulle åsamka sökanden onödig kostnad.  
 
Åtgärden medför avvikelser mot bestämmelser i detaljplan men strider inte mot detaljpla-
nens syfte. Åtgärden bedöms ha god form- och materialverkan och anses inte medföra be-
tydande olägenhet för grannar. Övriga tillämpbara utformningskrav enligt 2 kap. och 8 
kap., plan- och bygglagen, PBL anses uppfyllda. 
 
Vid en samlad bedömning anses avvikelserna vara för stora för att kunna godtas som en 
liten enligt 9 kap. 31 b§, plan- och bygglagen, PBL. 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
Bilaga 2: Konstruktionsritning, 2020-02-13 
Bilaga 3: Teknisk beskrivning, 2020-02-13 
Bilaga 4: Fasadritningar, 2020-02-13 
Bilaga 5: Sektionsritning, 2020-02-13 
Bilaga 6: Planritning, 2020-02-13 
Bilaga 7: Situationsplan, 2020-02-13 
Bilaga 8: Förslag till kontrollplan, 2020-02-13 
Bilaga 9: Ansökan, 2020-02-13 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Hans Wickstrand (KD) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen att handling-
arna har kommit nämnden tillhanda först under sammanträdet. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås eller återremitteras för vidare handläggning. 
Ordförande finner att ansökan återremitteras för vidare handläggning. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare handläggning, då 
handlingarna i ärendet kom nämnden tillhanda först under sammanträdet. 
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Nybyggnad förråd vid bmss-boende, Hult 1:662 
 
Ansökan avser uppförande av komplementbyggnad om 61 kvm för förråd, miljöhus, 
sprinklerrum och cykelrum på rubricerad fastighet. 
Ansökan avser även ändring av FG+ höjd till +2,5 meter på huvudbyggnaden. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Bostäder m.m. vid Sandlyckevägen-Hässlaväen, HÖNÖ” 
fastställd av länsstyrelsen 2007-06-14. 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Byggnadsarea överskriden med 45 kvm 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnadsarea överskrids med ytterligare ca 61 kvm 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har kungjorts i Göteborgsposten. Ingen erinran har inkommit. 
 
Åtgärden medför avvikelser mot bestämmelser i detaljplanen men bedöms inte strida mot 
dess syfte. Åtgärden anses inte vara till betydande olägenhet för omgivningen. Åtgärden 
bedöms uppfylla kraven på god form-, material- samt helhetsverkan. Övriga utformnings-
krav enligt 2 kap. och 8 kap., PBL anses uppfyllda. 
 
Vid en samlad bedömning anses dock avvikelserna vara för stora för att godta som en liten 
enligt 9 kap., 31b§, plan- och bygglagen, PBL. 
  
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Underlag för tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
Bilaga 2: Nybyggnadskarta , 2020-01-29 
Bilaga 3: Plan / Sektion / Fasad, 2020-01-29 
Bilaga 4: Situationsplan, 2020-01-29 
Bilaga 5: Ansökan om bygglov, 2020-01-29 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Torstensson (MP) föreslår beviljande, med motiveringen att beviljande behövs för 
att funktionerna sprinkler och miljörum ska kunna fungera. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska beviljas eller avslås. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
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BMN § 39 Dnr L 2020-000032  
   

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 17267 kronor. Tidpunkt då komplett ärende inkommit  
2020-01-29. 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 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
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BMN § 39 Dnr: 0022/19  
   

Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
Inget att redovisa. 
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BMN § 40   
   

Information, utbildningar och övriga frågor 
 
1. Information om beslut och domar. 
 
a) Anders Wahlsten, bygglovsinspektör, informerade om ärendet Mark- och miljööverdom-
stolen, 2020-02-24, Hönö 2:215. Ärendet skickas tillbaka till Länsstyrelsen från Mark- och 
miljööverdomstolen, bygg- och miljönämnden inväntar besked. 

 
 

2. Presentation av delegationsbeslut. 
 
a) Linda Skåål, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerade om miljöfarlig verksamhet 
vid Björkö Hamn‐ och fiskareförening, Björkö 25:1. 
b) Birgitta Rignäs, administratör bostadsanpassning, informerade om Bidette (Heden 2:1). 
 

3. Enhetschef informerar. 
 
Theres Benito, enhetschef, informerade om aktuella rekryteringar. Rekrytering pågår för 
en miljö- och hälsoskyddsinspektör, en bygglovsinspektör samt en GIS-samordnare. Bud-
geten verkar vara i balans. Minskade intäkter för både bygg och miljö, men det vägs upp av 
minskade personalkostnader. 
 
4. Vidare information. 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
Informationen noteras till protokollet. 
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BMN §  41   
   

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 2020-01-27 – 2020-03-08 

2. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2020-01-27 – 2020-03-
09 

3. Beslut fattade av bygginspektör och bygghandläggare under 2020-01-28 – 2020-02-29  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




