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Plats och tid Kommunhuset Lejonet/Distans, klockan 08:30 – 11.55 

Beslutande 
Ledamöter Göran Ohlsson (L), ordförande Hans Wickstrand (KD) 

Göran Olsson (S), § 1-9, 11-13 Erica Tengroth (KD)  
 Kerstin Sterner (M) 

Tjänstgörande ersättare  Björn Johansson (M) Isak Strömblad (KD) § 1-9, 11-13 
Christer Alexandersson (M) § 10 Peter Domini (L) § 10 

Jäv Göran Olsson (S) § 10 Isak Strömblad (KD) § 10 

Övriga närvarande 
Ersättare Peter Domini (L) Christer Alexandersson (M) 

Tjänstemän  Jacob Österlund, nämndsekreterare 
Irene Settergren, byggnadsinspektör 
Andréas Beutler, plan-, bygg och miljöchef 
Thang Hlawn Ceu, byggnadsinspektör 
Nassir Rezaei Ohanian, byggnadsinspektör 

Justering 
Justerare Erica Tengroth 

Underskrifter 
Sekreterare   ............................................................................. § 1-10, 12-13 
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Erica Tengroth 
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BMN § 1 Dnr L 2020-000038 

Bygglov tillbyggnad samt utvändig ändring, Knippla 1:8 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med balkong ovanpå och utvändig ändring; från 
eternitplattor till stående panel och lock (fasad mot öst) av enbostadshus på rubricerad fas-
tighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör. Räcken till 
balkong kommer att utföras av trä i vit kulör.   

Bygg- och miljönämnden avslog bygglovsansökan 2020-09-22, BMN § 102, med hänvis-
ning till bristande anpassning till kulturmiljöprogrammet, i kombination med stor expone-
ring mot omgivningen. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länssty-
relsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Bygg- och miljö-
nämnden i Öckerö kommun för vidare handläggning. 

Länsstyrelsen menar att nämndens beslutsmotivering är otillräcklig och inte uppfyller kra-
ven som ställs i 32 § FL.  

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Källö-Knipplan (Knipplan och Sydöstra Källö) ” fastställd av 
länsstyrelsen 1969-04-16. Inga avvikelser noteras mot plan. 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Enligt programmet ska stor hänsyn tas till bebyggelsens exteriör vid exteriörar-
beten. Den äldre färgskalan ska följas och valet av material ska överensstämma med äldre 
tradition, det vill säga ljus träpanel. Återställande av originalfasader ska uppmuntras vid 
renovering. Vid om- och tillbyggnader ska den välbevarade bebyggelsen ägnas stor omsorg 
avseende form, skala, material och färgval. 

Åtgärden anses följa rekommendationerna i kulturmiljöprogrammet. 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har 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  
Beslut avslag  2020-09-22 
Beslut LST  2020-12-17 
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BMN § 1 Dnr L 2020-000038 

Ansökan 2020-02-03 
Kontrollplan  2020-02-03 
Teknisk beskrivning 2020-02-03 
Situationsplan 2020-07-27 
Fasadritning  2020-08-20 
Fasadritning  2020-08-20 
Planritning  2020-08-20 
Ansökan 2020-07-27 

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

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

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  

Bevilja startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Avgiften för beviljat bygglov är 1 929 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 

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

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 slutbesked:  

• Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåt-
gärden överensstämmer med beviljat bygglov

• 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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BMN § 2 Dnr L 2020-000305 

Bygglov nybyggnad bastu, Kalven 1:1 
Ansökan avser bygglov för att uppföra bastubyggnad på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av 
papp. 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”SPL FÖR DEL AV KALVSUNDS MUNICIPALSAM-
HÄLLE ” fastställd av länsstyrelsen 1931-12-04. Följande avvikelse noteras mot plan. 

• Bygganden placeras mindre än 9 meter till annan byggnad

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till miljöenheten på remiss. Miljöenheten har inget att erinra mot an-
sökan men vill informera om att vid eventuell ledningsdragning eller liknande som innebär 
markarbeten ska miljöenheten kontaktas i god tid innan arbetet börjar. 

Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 

Utformningskraven enligt 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen bedöms vara uppfyllda. 
Åtgärden bedöms inte medföra betydande olägenheter för omgivningen.  

Åtgärden innebär avvikelser från detaljplanen genom att byggnaden placeras mindre än 9 
meter från en annan byggnad. Avståndet mellan byggnader är ca 4 meter.  

Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Avvikelsen anses 
dock vara så stor att det inte kan godtas som en liten enligt 9 kap. 31b §, PBL. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

Bilagor  
Ansökan om bygglov 2020-10-08 
Fasadritning  2020-10-26 
Plan / Sektion 2020-10-26 
Grannehörande 2021-01-11 
Remissvar  2021-01-15 
Situationsplan 2021-01-20 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Erica Tengroth (KD) föreslår att bygglov beviljas, med motiveringen att ”Ingen eldstad 
finns i bastun, samt att bastun ligger vid vattnet, vilket gör det lättare att hantera brandris-
ken.” 
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Hans Wickstrand (KD) föreslår bifall till Erica Tengroths förslag om beviljande av bygglov. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, dels Erica 
Tengroths (KD) förslag med bifallsyrkande från Hans Wickstrand (KD). Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Er-
ica Tengroths (KD) förslag. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900). 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Avgiften för beviljat bygglov är 4 898 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL).  

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

• Förslag till kontrollplan

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

Vid eventuell ledningsdragning eller liknande som innebär markarbeten ska miljöenheten 
kontaktas i god tid innan arbetet börjar. 

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 flerbostadshus, Björkö 1:305 
Ansökan avser bygglov för nybyggnation av flerbostadshus och parkeringsplatser på rubri-
cerad fastighet. Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i ljus kulör 
(S-1002-Y) och med en takbeläggning av tegelröda betongpannor samt plåt. 

 

Planförhållande  
För området gäller detaljplan ”Detaljplan för bostäder norr om Skarviksvägen, Björkö 
1:305 och 1:294’’ fastställd av länsstyrelsen 2019-07-10. Följande avvikelser noteras mot 
plan. 

• Antal parkeringsplatser är lägre (2 st) än vad detaljplanen anger.  

 
Kulturmiljöprogrammet  
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Trafik och Fritid har inga 
synpunkter på att flerbostadshus uppförs på fastigheten men man förväntar sig fortsatt di-
alog angående den anslutande gång- och cykelbanan. Miljöenheten har inkommit med ytt-
rande att dagvatten från fastigheten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas lo-
kalt innan anslutning till det kommunala dagvattensystemet. 

Ärendet har skickats till grannar för hörande enligt 9 kap. 25 §, PBL. Ägare till fastigheten 
Björkö 1:306 har inkommit med synpunkter om byggnadssätt, byggnadsutformning, av-
stånd till tomtgräns, byggnadshöjd, byggnadsarea samt antal lägenheter. Man skriver vi-
dare att balkonger på hus B i väster bör utgå på grund av närhet till fastigheterna åt väster, 
såvitt man kan se placerade utanför byggrätten. För hela yttrandet, se bilaga. 

Ägarna till fastighet Björkö 1:105 har också inkommit med en skrivelse där man undrar om 
cykelbanans exakta positionering och även nockhöjd på byggnader. Sökande har fått möj-
lighet att bemöta inkommet yttrande. 

Gällande GC-väg är det Trafik och Fritid som kommer att utföra arbetet och de har inte 
kommit lika långt i projekteringen. GC-väg är inte heller med i denna ansökan.  

Den aktuella fastigheten ligger inom ett område som i detaljplanen är betecknat med BC, 
där man får bebygga högst 35% av fastighetsarean (exklusive GC-väg), högsta nockhöjd i 
meter räknat från grundkartans nollplan får vara +14. Huvudbyggnader ska uppföras med 
sadeltak eller valmat tak och med taklutning mellan 15-35 grader. Takkupor och frontespi-
sar får utgöra max 50% av fasadens längd. Större byggnadsvolymer ska delas upp visuellt 
och obruten fasad får vara högst 27 m lång. Fristående komplementbyggnad ska placeras 
minst 1 meter från grannfastighet. Planen reglerar inte avståndet mellan huvudbyggnader 
och tomtgräns. För planen gäller parkeringsnorm 0,7 för flerbostadshus.  

Mätvärde utkragande byggnadsdel (taksprång, balkong, burspråk, m.m.) enligt SS 
21054:2009 avgränsas av konstruktionens utsida exkl. eventuella hängrännor m.m. Pro-
jektionen av byggnadsdelen är mätvärd om byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre 
än 3 m ovan mark och dessa horisontella djup är större än 0,5 meter. Projektionen är också  
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mätvärd om byggnadsdelens lägsta punkt är belägen 3-5 m ovan mark och dess framkant 
ligger mer än 1,5 m utanför underliggande fasadliv (SS). Balkonger på hus B är belägna 
över 5 m ovan mark och dess framkant är 1,5 meter. Därmed anses balkonger vara planen-
liga.  

Fasadlängden (Hus B) är mer än 27 m, men är bruten på båda sidor efter 23,7 m och be-
döms därmed planenlig gällande byggnadsvolymer och fasadlängden. Enligt ansökan är 
den totala byggnadsarean (BYA) 683 kvm och fastighetsarean 1 981 kvm där gång- och cy-
kelväg inkluderas. 35% av fastighetsarean blir 693 kvm (planenlig). 

Åtgärden innebär dock avvikelse mot bestämmelser i detaljplan. För detaljplanen gäller 
parkeringsnorm 0,7 för flerbostadshus dvs. 15 parkeringsplatser (22 lägenheter x 0,7). An-
talet parkeringsplatser enligt ansökan är 13 stycken. I övrigt anses ansökan 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 anses 
som liten enligt 9 kap. 31b §, PBL och bedöms inte heller strida mot detaljplanens syfte.  
Bedömningen är även att antalet parkeringsplatser är tillräckliga för aktuella bostäder. 
Dessutom finns det lämpligt utrymme för parkering, lek och utevistelse i närheten av fas-
tigheten (Björkö hamn) i skälig utsträckning.  
 
Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Tillgänglig-
hetskraven anses vara uppfyllda. Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd upp-
fyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 

Bilagor  
Ansökan om bygglov  2020-11-18 
Tillgänglighetsbeskrivning  2020-11-18 
Anmälan om kontrollansvarig 2020-11-20 
Remissvar   2020-12-16 
Situationsplan  2020-12-18 
Situationsplan  2020-12-18 
Markplanering  2020-12-18 
Planritning Hus A, P1  2020-12-18 
Planritning Hus B, P1  2020-12-18 
Planritning Hus C, P1  2020-12-18 
Planritning Hus A, P2  2020-12-18 
Planritning Hus B, P2  2020-12-18 
Planritning Hus C, P2  2020-12-18 
Planritning Hus A, P3  2020-12-18 
Planritning Hus B, P3  2020-12-18 
Planritning Hus C, P3  2020-12-18 
Planritning Hus C, Källarplan 2020-12-18 
Sektionsritning Hus A  2020-12-18 
Sektionsritning Hus B  2020-12-18 
Sektionsritning Hus C  2020-12-18 
Fasadritning Hus C, N-Ö  2020-12-18 
Fasadritning Hus C, V-S  2020-12-18 
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Fasadritning Hus B, N-Ö  2020-12-18 
Fasadritning Hus B, V-S  2020-12-18 
Fasadritning Hus A, S-Ö  2020-12-18 
Fasadritning Hus A, V-N  2020-12-18 
Grannehörande  2020-12-21 
Remissvar miljöenheten  2021-01-11 
Remissvar Trafik och Fritid  2021-01-13 
Yttrande   2021-01-15 
Yttrande   2021-01-19 
Nybyggnadskarta  2021-01-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900).   

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs för att genomföra åtgärden. Som kontroll-
ansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  

Avgiften för beviljat bygglov är 180 781 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-12-18. Faktura på avgiften 
skickas separat. 

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

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

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Energibalansberäkning 

• Bygghandlingar omfattande bl.a. dimensionering av stomme, måttsatta rit-
ningar, principdetaljer redovisande grundläggning, ytterväggar, takfot, etc., rör- 
och ventilationsritningar. 

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

• Redovisning av dagvattenhantering  

• Arbetsplatsdeposition (APD) 
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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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Bygglov Nybyggnad Restaurang, Björkö 1110, 
Ansökan avser permanent bygglov för restaurang på rubricerad fastighet. Byggnaden har 
haft tillfälligt bygglov som är förlängt i två omgångar, dock har det löpt ut. Restaurangen är 
utförd med en fasadbeklädnad av trä i mörk kulör och med en takbeläggning av papp. 
 

Planförhållande  
För området gäller detaljplan ” FÖR DEL AV BJÖRKÖ 1:110,SEASIDE” fastställd av läns-
styrelsen 2018-12-08. 
 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram dock ligger halva 
byggnaden inom kulturområde. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har skickats till miljöenheten på remiss. Miljöenheten har inget att erinra mot an-
sökan. Miljöenheten vill dock informera om att ifall några som helst markarbeten görs ska 
miljöenheten kontaktas, och en anmälan om avhjälpandeåtgärder ska lämnas in i god tid 
innan arbetet startar. 

Ärendet har inte skickats till grannar för hörande då åtgärden anses planenlig. 
Södra delen av byggnaden ligger inom kulturområde men följer detaljplanens syfte. Bygg-
nationen bedöms uppfylla kravet på anpassning till omgivningen när det gäller verksam-
hetsbyggnader. 
 
Krav på tillgänglighet samt övriga tillämpliga rekvisit enligt 2 kap och 8 kap., plan- och 
bygglagen anses vara uppfyllda. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 

Bilagor  
Ansökan om bygglov 2020-11-09 
Energideklaration 2020-11-09 
Planritning  2020-11-09 
Situationsplan 2020-11-09 
Sektion / Fasad 2020-11-09 
Sektion / Fasad 2020-11-09 
Planritning  2020-11-09 
Fasadritning  2020-11-09 
Bilder  2020-11-18 
Remissvar  2021-01-15 
 

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 12 
   
   
BMN § 4 Dnr L 2020-000351  
   

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

Avgiften för beviljat bygglov är 62320 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-11-18. Faktura på avgiften 
skickas separat. 

En kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

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

Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas in. 

Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när tillfälle ges som sedan kallar till samråd. 
Senast vid det tekniska samrådet ska följande redovisas: 
 

• Förslag till kontrollplan 
• Brandskyddsbeskrivning 
• Bygghandlingar omfattande bl.a. dimensionering av stomme, måttsatta ritningar, 

principdetaljer redovisande grundläggning, ytterväggar, takfot, etc., rör- och venti-
lationsritningar. 

 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 13 

BMN § 5 Dnr L 2020-000310 

Förhandsbesked Uppförande, altan vid fortet, Hyppeln 1:136 
Ansökan avser förhandsbesked för att rusta upp och renovera fortet, samtidigt 
byggs en mindre naturstig för att göra fortet tillgängligt. I anslutning till dessa åt-
gärder byggs en träaltan som vetter åt väster och söder. 

Planförhållande 
Området saknar detaljplan. 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har in-
kommit med yttrande, under förutsättning att nedanstående punkter beaktas har 
plan-, bygg- och miljöenheten inget att erinra mot ansökan. 

• Fastigheten ligger delvis inom strandskyddat område. Beroende på altanens
placering och utformning kan strandskyddsdispens komma att behövas. Mil-
jöenheten rekommenderar att åtgärderna i första hand görs utanför strand-
skyddat område.

• Installation av mulltoalett kräver tillstånd, ansökan lämnas till miljöen-
heten.

Ärendet har skickats till grannar för hörande. Inga synpunkter inkommit. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden lämnar ett positivt 
förhandsbesked. 

Bilagor  
Ansökan  2020-10-12 
Situationsplan 2020-10-12 
Remissvar  2020-10-12 
Grannehörande 2020-11-19 
Remissvar  2020-11-26 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Olsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 14 

BMN § 5 Dnr L 2020-000310 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 §, plan-och bygglagen. 

Avgiften för positivt förhandsbesked är 6149 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-10-12 (se 
mottagningsbekräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften 
skickas separat. 

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

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

Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att över-
klaga beslutet inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet 
kungörs även i Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor ef-
ter införandet i densamma. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 15 

BMN § 6 Dnr L 2020-000389 

Rivningslov gäststuga, Hälsö 1:145 
Ansökan avser rivningslov för rivning av en stuga på rubricerad fastighet. Stugan är byggd 
på 50-talet och sitter ihop med friggebod/förråd på totalt 44 kvm. Rivningen görs för att ge 
plats för en ny komplementbyggnad.  

Planförhållande 
Område saknar detaljplan. 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. 

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

Ärendet har skickats till Bohusläns museum på remiss då stugan som ska rivas och flyttas 
inte har så stora kulturhistoriska värden i just detta område, därför ser vi inga problem 
med den åtgärden. Vi har heller inga synpunkter på utformningen på den nya 
stugdelen. Däremot så går de nya fönstren ner till golvnivå i storstugan så att utform-
ningen blir mer modern till sin utformning. Fasaden åt öster bedömer vi som den känslig-
aste fasaden och där skulle vi rekommendera att de utgår från stugans befintliga karaktär 
vid renoveringen.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

Bilagor  
Ansökan 2020-12-07 
Rivningsplan  2020-12-07 
Situationsplan 2020-12-07 
Bilder 2020-12-07 
Förslag till kontrollplan 2020-12-07 
Teknisk beskrivning 2020-12-07 
Fasadritning  2020-12-07 
Planritning  2020-12-07 
Situationsplan 2020-12-07 
Bilder 2020-12-07 
Bilder 2020-12-07 
Bilder 2020-12-07 
Bilder 2020-12-07 
Fasadritning 2021-01-15 

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 16 

   
   
BMN § 6 Dnr L 2020-000389  
   

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Rivningslov beviljas enligt 9 kap 34§ PBL 
 
Avgiften för rivningslov är 6149 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk-
tige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit Fasadritning 2021-01-15 (se mottagnings be-
kräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 

Som villkor för beslutet gäller:  

- Den nya byggnaden ska utformas så att det efterliknar det befintliga stugan så mycket 
som möjligt enligt projektbeskrivning. 

 

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. 

För att genomföra åtgärden krävs inga kontrollansvarig.  

Byggherren kan själv vara kontrollansvarig för åtgärden.  

Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.  

Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag 
för slutbesked:  

• Signerad kontrollplan 

• Signerat rivningsplan 

• Fotodokumentation efter rivning 

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 17 
   
   
BMN § 7 Dnr L 2020-000371  
   

Bygglov Nybyggnad Sjöbod, bastu, Fotö 1:126 
Ansöker avser bygglov för att uppföra en bastu på Fotö 1:126. Byggnaden kommer att utfö-
ras med en fasadbeklädnad av trä i röd kulör och med en takbeläggning av svarta betong-
pannor. 

Fotö samhällsförening skall bygga bastun.  

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Fiskeläget Fotö” fastställd av länsstyrelsen 1958-07-24. 
Följande avvikelser noteras mot plan. 

• Th-område. Byggnation för hamnändamål. 

 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. Bygg-
nationen är anpassad till kulturmiljön avseende takutformningen, sadeltak samt val av fa-
sadmaterial av trä i röd kulör. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Ärendet har skickats på remiss. Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon er-
inran har inte inkommit. Avvikelserna anses vara så stora att de sammantaget inte kan ses 
som en liten. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 

Bilagor  
Planritning   2020-11-23 
Fasadritning   2020-11-23 
Situationsplan  2020-11-23 
Ansökan om bygglov  2020-11-23 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Hans Wickstrand (KD) föreslår att bygglov beviljas, med motiveringen att beviljat bygglov 
inte strider mot hamnändamålsbegreppet. 
Kerstin Sterner (M) föreslår bifall till Hans Wickstrands (KD) förslag. 
Erica Tengroth (KD) föreslår bifall till Hans Wickstrands (KD) förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, del Hans 
Wickstrands (KD) förslag om att bevilja bygglov, med bifallsyrkande från Kerstin Sterner 
(M) och Erica Tengroth (KD). Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Hans Wickstrands (KD) förslag. 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 18 
   
   
BMN § 7 Dnr L 2020-000371  
   

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygglov beviljas enligt 9 kap 31b § plan och bygglagen(2010:900) 
 
Avgiften för beviljat bygglov är 4748 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-11-23 (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. 

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 

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 över-
ensstämmer med beviljat bygglov  

• Fotodokumentation 

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

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 19 

BMN § 8 Dnr L 2020-000303 

Bygglov inredning av ytterligare bostad i Flerbostadshus samt tillbyggnad 
balkong loftgång mm, Knippla 2:1 
Ansöker avser bygglov för att bygga om från två lägenheter till tre lägenheter på rubricerad 
fastighet. Byggnaden har en utformning av en fasadbeklädnad av plåt och med en takbe-
läggning av tegelröda betongpannor. Byggnaden kommer att få en fasadbeklädnad i skivor 
av typ cementfiber i vit kulör. Byggnaden kommer att få en tillbyggnad med loftgång för att 
möjliggöra entréer till de nya lägenheterna. 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Källö-knippla, knippla 2:1 ” fastställd av länsstyrelsen 
1968-12-30, 2004-06-16. 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. Nuva-
rande byggnad har en plåtfasad och denna förändring innebär endast att till störta del att 
det inre delarna förändras på byggnaden. Det kommer att tillkomma en loftgång för att 
möjliggöra entré till de nya lägenheterna samt några mindre balkonger. Nuvarande bal-
konger kommer att byggas in i boarean. 

Bilagor  
Planritning  2020-11-18 
Sektionsritning 2020-11-18 
Fasadritning  2020-11-18 
Planritning  2020-12-04 
Projektbeskrivning 2020-10-06 
Ansökan om bygglov 2020-10-06 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning  
Sökanden har kontaktat räddningstjänsten och de har informerat sökanden om att varje 
lägenhet skall utgöras av en egen brandcell. Ärendet har ej skickats till grannar för hörande 
då åtgärden är planenlig. Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden 
beviljar ansökan. 

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

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

Avgiften för beviljat bygglov är 10 338 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-12-04 (se mottagnings bekräf-
telse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas separat. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 20 

BMN § 8 Dnr L 2020-000303 

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.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektören när till-
fälle ges som sedan kallar till samråd. Senast vid det tekniska samrådet ska följande redo-
visas: 

• Förslag till kontrollplan

• Energibalansberäkning

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

• Rivningsplan

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 21 

BMN § 9 Dnr L 2015-000323 

Förhandsbesked Nybyggnad Enbostadshus, Rörö 2:64 
Lena Brandström har tidigare ansökt om förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus 
på rubricerad fastighet. Sökanden har tidigare inkommit med en ansökan om förhandsbe-
sked och då var huset på ca 150 m2 i bottenplan. Det inkom många erinringar för det för-
slaget och sökanden kom då in med ett nytt förslag 

I det nya förslaget var byggnaden ett och en halv plans hus med en takvinkel på 37 grader 
och 120 m2 i bottenplan. Detta var uppe i BMN och blev då återremitterat. Sökanden har 
nu inkommit med ytterligare ett nytt förslag. Det nya förslaget är ett hus på 100 m2 i bot-
tenplan och ett en och ett halvplans hus. Byggnation av ett garage samt två parkeringsplat-
ser är också inritade på fastigheten. Garaget är placerat ca 1,6m från tomtgräns mot granne 
i söder. Huset är placerat 4,5 m från tomtgräns. 

2018-11-20 var ärendet uppe i BMN och det togs ett positivt besked om ett förhandsbesked 
på fastigheten. En grannfastighet överklagade beslutet. Länsstyrelsen beslut kan ses i bila-
gan. Sökanden har nu tagit bort garaget i ansökan vilket var en anledningen till att grannen 
överklagade beslutet. På grannhörandet inkom det synpunkter, se bilagor. Sökanden har 
inkommit med ett svar där de skriver att närmaste granne har ett garage placerat betydligt 
närmare än 4,5 m till deras fastighet och nu har de tagit bort sitt garage från ansökan, 
dessutom har grannen redan fyra hus på sin fastighet idag så en mycket god havsutsikt kan 
idag redan uppnår från grannens fastighet.  

En annan granne som är placerad mitt över gatan från denna fastighet bifogar ett avslag 
från en annan fastighet för en tillbyggnad. Sökanden tycker att detta är irrelevant då de ti-
digare har fått ett positivt förhandsbesked i BMN. Grannen tar även upp planprogrammet 
för Rörö. Detta program tillkom efter det att deras godkända förhandsbesked togs. Sökan-
den undertrycker att de vill bevara känslan på udden då deras fastighet är bland de äldsta 
på udden och att de vill bidra till den västkustkänsla det är på Apelviken idag. 

Huset är ett mindre hus på endast 100 m2 i bottenvåningen. Från början var ansökan på 
150 m2. Sökanden har varit lyhörd till grannarnas synpunkter och minskat byggvolymen 
både på höjden och utbredningen på marken samt nu även tagit bort garaget.  

Ärendet var uppe i bygg- och miljönämnden den 2020-04-21 och bordlades då i avvaktan 
på att ett annat ärende som är beläget i angränsning till denna fastighet nämligen Rörö 
2:37. Detta angränsande ärende gällde även det ett förhandsbesked som var överklagat till 
högre instans. Detta angränsade ärende har nu fått sin dom i LST varav detta ärende på 
nytt tas upp för beslut i BMN. Rörö 2:37 fick ett negativt förhandsbesked i BMN och detta 
beslut överklagades av sökanden till LST. LST avslog överklagandet. 

Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 

Översiktsplan  
Det finns Planprogram för Rörö och programmet har använts som underlag för översikts-
planen. Den aktuella fastigheten är belägen inom planprogram och anger bl.a. att på grund 
av områdets värde som kulturhistoriskt intressant miljö föreslås ingen förtätning. Över-
siktsplanen är enligt plan- och bygglagen inte bindande, men den ska vara vägledande för 
beslut om användning av mark- och vattenområden.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2021-02-02 22 

BMN § 9 Dnr L 2015-000323 

När detta ärende startade 2015 var inte den nya översiktsplanen antagen. 

Kulturmiljöprogrammet 
Det har framtagits ett planprogram för södra Rörö där detta område, Apelvik, är utsedd till 
ett kulturmiljöområde. Utdrag: 

Område 12 - Apelvik 
På grund av områdets värde som kulturhistoriskt intressant miljö föreslås ingen förtätning 
på Apelvik. Områdets karaktär och värden ska säkerställas i områdesbestämmelser genom 
begränsning av minsta tillåtna tomtstorlek och skyddsbestämmelser för byggnader. 

Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Rörö planprogram. Det finns inga byggnader 
på fastigheten idag. Sökanden har skrivit i en tidigare inlaga från 2017 att huset kommer 
att ha samma stil som husen ovanför ICA butiken på Rörö. Dessa hus har vit träfasad med 
tegelröda tak. Denna utformning harmonierar väl med husen på Apelviksområdet. 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss och det har inkommit ett remiss svar från va där de hänvi-
sar till att ytterligare VA-anslutningar för Nordöarna gäller beslut som tagits efter genom-
förd Va- utredning. 

Ett remiss svar har inkommit från planenheten. De skriver att kommunen har rätt att neka 
förhandsbesked med stöd av PBL (2010:90) 4 kap. 2 § 3 a 
utifrån kommunens översiktsplan och planprogrammets identifiering av mycket höga 
kulturvärden, allemansrättslig tillgång till strandkant samt ett högt bebyggelsetryck för 
Rörö. 

”Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för […] 3. 
ett nytt byggnadsverk […] om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan 
byggnad än vad som avses i 9 kap. 4 a § och 
a) Byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det
råder stor efterfrågan på området för bebyggande”.

Ärendet har skickats till grannar för hörande. Det har inkommit negativa grannhöranden 
där man skriver att byggnation av garage sker närmare än 4,5 m från tomtgräns, att områ-
det bör bevaras så som det ser ut idag och att Apelvik är ett kulturmiljöområde och att det 
råder ett bevarande intresse inom området. Man har också skrivit att marken inte alls bör 
bebyggas. Behöver det sprängas på fastigheten för att dra fram vatten- och avlopp är ytter-
ligare en fråga som har kommit in. Man befarar att utsikt kommer att försvinna samt att 
nämnden bör åka ut på platsen innan ett beslut tas för att kunna bilda sig en egen uppfatt-
ning av tomtens utformning och placering. Man efterfrågar bättre underlag i form av situ-
ationsplan där omgivande byggnation är med samt fasadritningar. 
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Sökanden har fått skrivelserna för att kunna inkomma med ett bemötande. Sökanden har 
inkommit med ett bemötande där hon skriver att placeringen av huset ej skymmer gran-
narna utsikt förutom från deras garage samt att placeringen minimerar sprängning på fas-
tigheten. Hon vill bygga sitt hus för åretruntboende. När det gäller placering av garage lig-
ger grannens garage 2,7 m från hennes tomtgräns men hon kan tänka sig att flytta garaget 
så att det placeras 4,5 m från tomtgräns. När det gäller utformningen och om huset kom-
mer att synas från havet så kommer det att smälta in i den befintliga bebyggelsen och inte 
sticka mer ut än de befintliga husen enligt sökanden. 

Föreslagen tomt med bostadshus blir en förlängning av den befintliga bebyggelsen i områ-
det.  Åtgärden bedöms tillräckligt väl bygga vidare på bebyggelsemönstret och komplette-
rar befintlig bebyggelse. Åtgärden tar tillräcklig hänsyn till stads- och landskapsbilden, na-
tur- och kulturvärdena på platsen enligt 2 kap. 6 § PBL (punkt 1.) samt tillgängligheten en-
ligt 8 kap. 1 § PBL (punkt 3). 

Detaljplankrav  
Kommunen enligt plan- och bygglagen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vatten-
områdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns ut-
formning om byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgiv-
ningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.  

Fastigheten Rörö 2:64 är belägen på norra Rörö. En detaljplan bör föregå byggnation på 
grund av stort bebyggelsetryck på Rörö och ny bebyggelse kan inte lämpligen tillkomma 
genom ytterligare enstaka komplettering via förhandsbesked.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

Bilagor 
Ansökan 2015-10-15 

Grannehörande 2018-10-15 

Remiss svar från planenheten    2018-11-07 

Svar på grannhöranden, negativ , 2 st 2018-10-23 

Svar på grannhörande, positiv 2018-10-23 

Svar på grannhörande, negativ 2018-11-25 

Svar på grannhörande, negativ 2018-11-26 

Svar från sökanden på grannhöranden 2018-11-05 

Positivt förhandsbesked i BMN 2018-11-20 

Beslut från LST 2019-09-30 

Ny situationsplan  2020-03-04 

Svar på grannhörande 2020-03-11 
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Svar på grannhörande   2020-03-18 

Svar från sökanden på grannhörandet  2020-04-06 

Dom från LST för Rörö 2:37 2020-06-24 

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Hans Wickstrand (KD) föreslår positivt förhandsbesked, med motiveringen ”Då ärendet 
pågått under en längre tid och sökanden tidigare har fått ett positivt förhandsbesked och 
nu bara minskat byggnaden, föreslås därför ett fortsatt positivt förhandsbesked.” 
Kerstin Sterner (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
Erica Tengroth (KD) föreslår bifall till Hans Wickstrands (KD) förslag. 
Isak Strömblad (KD) föreslår bifall till Hans Wickstrands (KD) förslag. 
Björn Johansson (M) föreslår bifall till Kerstin Sterners (M) förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag med bi-
fallsyrkande från Kerstin Sterner (M) och Björn Johansson (M), dels Hans Wickstrands 
(KD) förslag med bifallsyrkande från Erica Tengroth (KD) och Isak Strömblad (KD). Ord-
förande ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden beslutar i 
enlighet med Hans Wickstrands (KD) förslag. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt 9 kap 17§ § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för positivt förhandsbesked är 9 271 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 

Reservation  
Kerstin Sterner (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Reservationen 
avser nämndens beviljande av förhandsbesked för byggnation inom område som i gällande 
ÖP är betecknat som område där förtätning ej bör ske. ÖP anser jag i detta fall ska respekt-
eras.” 
 
 
Upplysningar 
Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beslutet är taget och vunnit laga 
kraft. 

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

Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att överklaga be-
slutet inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet kungörs även i 
Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införandet i den-
samma. 
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Bygglov Nybyggnad Enbostadshus, Öckerö 2:707 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av 
tegelröda betongpannor. 

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Öckerö Södra Delen” fastställd av länsstyrelsen 1976-02-10. 
 

Följande avvikelser mot plan noteras: 
• Byggnadshöjden överskrids med ca 10 cm. Beräkningsgrundande fasad är nord-

fasaden. 

 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljö-
program. Nybyggnationen är väl anpassad till landskapsbilden i området då material samt 
utformning av huset stämmer väl in med omkringliggande miljö. 

 

Plan-, bygg och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. Bygg-
naden är anpassad till kulturmiljön och smälter väl in i landskapsbilden. Byggnadsinspek-
tör föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

 

Bilagor  
Nybyggnadskarta 2020-12-01 
Fasadritning  2020-12-01 
Fasadritning  2020-12-01 
Planritning  2020-12-01 
Planritning  2020-12-01 
Situationsplan 2020-12-01 
Markplanering  2021-02-01 
Sektion mur  2021-02-01 
Ansökan om bygglov 2021-01-25 
Markplanering 2021-02-01 
Sektion mur  2021-02-01 
 

JÄV 
Isak Strömblad (KD) och Göran Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Hans Wickstrand (KD) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
Erica Tengroth (KD) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900).   

Avgiften för beviljat bygglov är 66540 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-12-01 (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: 

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Tillgänglighetsbeskrivning  

• Energibalansberäkning 

• Kopia på färdigställandeskydd 

• Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 

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

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

Enligt delegationsordningen fattar delegater delegationsbeslut inom en rad verk-
samhetsområden. För att kunna följa upp och rättssäkra delegationsbesluten skall 
de redovisas för Bygg- och miljönämnden löpande. 

Följande delegeringsbeslut redovisades på dagens sammanträde; 

Beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektör under 2020-11-30 – 2021-01-24 

Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2020-12-01 – 2021-
01-26 

Beslut fattade av bygglovsinspektörer under 2020-09-15 – 2021-01-25 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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Information, utbildningar och övriga frågor 
 
1. Information om beslut och domar  

 
a) Mark- och miljödomstolen, 2020-12-17, Björkö 24:3 
 
Saken: Bygglov för utvändig ändring av rad/kedjehus på fastigheten Björkö 24:3 i Öck-
erö kommun 
 
Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
b) Länsstyrelsen, 2020-12-09, Fotö 1:278 
 
Saken: Överklagande av beslut om avskrivning på fastigheten Fotö 1:278 i Öckerö kom-
mun 
 
Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 
Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun för fortsatt handläggning. 
 
 
c) Länsstyrelsen, 2020-11-20, Hyppeln 1:318 

 
Saken: Överklagande av beslut om bygglov på fastigheten Hyppeln 1:318 i Öckerö kom-
mun 

 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 
 
d) Länsstyrelsen, 2020-12-15, Hönö 1:371 
 
Saken: Överklagande av beslut om avvisning av för sent inkommen överklagan 
 
Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återlämnar ärendet till 
nämnden för ny handläggning. 
 
e) Länsstyrelsen, 2020-12-15, Knippla 1:8 
 
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad på fas-
tigheten Knippla 1:8 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter till 
bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning. 
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2. Enhetschef informerar 
 
Andréas Beutler, enhetschef, informerar om aktuellt på enheten, det ekonomiska läget 
på enheten, personal (en bygglovsinspektör kommer tillbaka från tjänstledighet), till-
syn i miljöärenden, arbete med fördjupad översiktsplan Björkö. 

 
3. Information om Öckerö 7:1, bygglov nybyggnad industri-/lagerbyggnad 

 
Thang Hlawn Ceu, bygglovsinspektör, informerar om ansökan om bygglov för nybygg-
nad av industri-/lagerbyggnad 
 

4. Information om Hönö 1:38, bygglov nybyggnad enbostadshus 
 
Nassir Rezaei Ohanian, bygglovsinspektör, informerar om ansökan om bygglov ny-
byggnad enbostadshus, Hönö 1:38. 
 

5. Göran Olsson (S) tar upp en övrig fråga om eldning av däck och liknande. Frågan bes-
varas av enhetschef, detta ska anmälas till ansvariga tjänstemän, t ex Jan-Eric Bäck. 

 
 

Informationen noteras till protokollet. 
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