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BMN § 120 Dnr 2020-460 

Behovsutredning miljö 2021-2023 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndig-
het finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år och ses över vid 
behov, dock minst en gång per år. Liknande regler finns i Livsmedelslagen. Plan-, 
bygg- och miljöenheten har i behovsutredningen valt att ta med miljöenhetens 
samtliga arbetsuppgifter inom bygg- och miljönämndens ansvarsområden och de 
resurser som krävs för att klara dessa. Behovsutredningen ska beslutas av bygg- 
och miljönämnden. Behovsutredningen 2021-2023 visar på ett behov av 6-7 årsar-
betskrafter de kommande tre åren, vilket även den tidigare behovsutredningen vi-
sade på. 

Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Behovsutredningen visar på ett samlat behov av ca 7 årsarbetskrafter under 2021. 
Under 2021 kommer miljöenheten ha ca 4½ årsarbetskrafter. Om enheten inte får 
tillräckliga resurser under 2021 och framåt blir de övergripande konsekvenserna 
att mycket av tillsynsarbetet behöver prioriteras bort, även sådant som är lagstad-
gat. Resursbristen leder också till att det fortsatt blir svårt att uppfylla kraven på 
rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning och övrig ärendehantering. 
Andra konsekvenser är att servicen påverkas negativt då handläggningstiderna och 
svarstiderna kan bli längre samt att det blir svårare att tillförsäkra en hälsosam och 
god miljö. Dessutom, om tillsyn skjuts upp under 2021 kommer antalet årsarbets-
krafter som behövs 2022 och framåt öka för att kunna utföra all tillsyn under en 
treårsperiod. 

Bilagor  
Behovsutredning miljö 2021-2023 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Plan-, bygg och miljöenhetens förslag till Behovsutredning miljö 2021-2023 an-

tas.
2. Behovsutredning miljö 2021-2023 skickas till Kommunstyrelsen som informat-

ion.
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Tillsynsplan 2021 
En tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en tillsynsplan som om-
fattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en 
behovsutredning och ska beskriva hur myndigheten har avvägt fördelning av resur-
ser inom och mellan olika ansvarsområden samt hur resurserna har anpassats efter 
det tillsynsbehov som finns. Liknande regler finns i Livsmedelslagstiftningen. Be-
manningen på 4,6 årsarbetskrafter under 2021 är betydligt mindre än behovet. En-
ligt gjord behovsutredning behövs 6-7 årsarbetskrafter de närmast kommande åren 
för att fullgöra tillsynsarbetet. Den stora skillnaden mellan beräknat behov och till-
gängliga resurser medför att nämnden måste göra omfattande prioriteringar i till-
synsarbetet. Det är 2801 timmar som har prioriterats bort i årets tillsynsplan. 
 
 
Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Med rådande resursfördelning kommer enheten inte att kunna genomföra alla de 
uppgifter som åligger oss att utföra för att bidra till miljömål på både nationell, reg-
ional och lokal nivå samt för att erbjuda god service till kommuninvånare, verk-
samhetsutövare och andra förvaltningar/enheter inom Öckerö kommun. Behovsut-
redningen visar på att miljöenheten under 2021 kommer ha ett resursunderskott 
på drygt 2 årsarbetskrafter. Detta innebär att stora delar av tillsynen behöver prio-
riteras ned eller bort. En mycket stor del av den behovsprioriterade tillsynen samt 
mycket av den skattefinansierade verksamheten behöver bortprioriteras som t.ex. 
tillsyn på ej anmälningspliktig hälsoskyddsverksamheter och miljöfarliga verksam-
heter, strandskyddstillsyn, tillsyn av rökfria miljöer, klassning och efterbehandling 
av förorenade områden.  
 
Störst fokus under 2021 kommer att ligga på att genomföra basbehovet d.v.s. styrd 
och händelsestyrd tillsyn. Utöver det kommer behovsprioriterad tillsyn ske på verk-
samheter som arbetar med båtservice samt uppföljning av bristfälliga enskilda av-
lopp. Tid kommer också att läggas på arbete med hemsida då det i längden kan un-
derlätta enhetens arbete. 
 
Bilagor  
Tillsynsplan miljö 2021 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L), föreslår att texten ”…Med särskild hänvisning till avsnittet eko-
nomi, som utvisar tydliga brister i förhållande till kommunens tillsynsansvar.” 
läggs till beslutet, andra punkten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker, Ordfö-
rande frågar sedan om tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Plan-, bygg- och miljöenhetens förslag till Tillsynsplan miljö 2021 antas.  
2. Tillsynsplan miljö 2021 skickas till Kommunstyrelsen som information, med 

särskild hänvisning till avsnittet ekonomi, som utvisar tydliga brister i förhål-
lande till kommunens tillsynsansvar.  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2020-11-17 5 
   
   
BMN § 122 Dnr 2020-462  
   

Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden 
Med anledning av att EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelsked-
jan, (EU) 2017/625, trädde i kraft 14 december 2019 behöver Bygg- och miljö-
nämndens delegationsordning anpassas. 
 
 
Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning behöver anpassas till den nya EU-
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som trädde i kraft den 
14 december 2019. Nuvarande delegationsordning bygger på regelverk som inte 
längre gäller. 
 
Bilagor  
Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Plan-, bygg- och miljöenhetens förslag till delegationsordning för Bygg- och mil-

jönämnden antas.  
2. Delegationsordningen börjar gälla den 1 januari 2021.  
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BMN § 123 Dnr L 2020–000296 

Rivningslov Rivning Fritidshus, Nolö 1:8
Ansökan avser rivning av en stuga som är uppförd 1936 på rubricerad fastighet. 

Planförhållande 
Området saknar detaljplan. 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kul-
turmiljöprogram. 

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

Ärendet har skickats till Bohusläns museum på remiss. Bohusläns museum har in-
kommit med yttrande där man helst inte godtar en rivning ur kulturhistoriskt hän-
seende, samt rekommenderar helst renovering, vilket ställer vissa krav på den nya 
byggnaden som sökanden tänkt sig. Kulturhistoriskt sett så borde den vara anpas-
sad till sportstugstilen, dvs. litet hus i 1930-talsstil. Huset bör inte dominera utan 
istället vara anpassat till landskapet. 

I stort sett alla hus i området är kulturhistoriskt värdefulla enligt kulturmiljöpro-
grammet, vilket innebär vissa krav på underhåll och icke-förvanskande av byggna-
der. Bovik är av stort värde som helhetsmiljö. De ännu skönjbara spåren av tidigare 
fiskeindustri med tillhörande bebyggelse, gatunät och stigar ska bevaras och under-
hållas så att deras karaktär inte förvanskas. 
Eftersom tanken med rivningen är att bebygga enbostadshus ska krav på tillgäng-
lighet och VA-anslutningar uppfyllas, efter platsbesök anses denna åtgärd kräva en 
del underarbete/sprängning då man inte ska förvanska området.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

Bilagor  
Anmälan om rivning 2020-10-01 
Rivningsplan 2020-10-01 
Bohusläns museum 2020-11-05 
Platsbesök  2020-11-09 
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Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar rivningslov, men 
innan startbesked lämnas ska ett beviljat bygglov på fastigheten kunna uppvisas. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Göran Ohlsson (L) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och fin-
ner att bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Göran Ohlssons förslag. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja rivningslov enligt 9 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900). 

Avgiften för beviljat rivningslov är 6298 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-10-01(se mot-
tagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften 
skickas separat. 

Som villkor för beslut gäller: 
Innan startbesked för rivningsarbeten lämnas ska ett beviljat bygglov på fastig-
heten kunna uppvisas. 

Upplysningar 

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL).  
För att genomföra åtgärden krävs inte en kontrollansvarig.  

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Följande handlingar ska redovisas inför 
startbesked: 

• Förslag till kontrollplan

• Rivningsplan

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller Rivningslovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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BMN § 124 Dnr L 2020-000179 

Förhandsbesked Nybyggnad enbostadshus, Grötö 1:37
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus om ca 85 kvm med 
en takvinkel om 34-45 grader på rubricerad fastighet. Den tilltänkta avstyckningen 
(fastighetsarea) är ca 500 kvm. VA kopplas på kommunalt.  

Planförhållande 
För området saknar detaljplan. 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har in-
kommit med yttrande att man inget har att erinra mot ansökan under förutsättning 
att en dagvattenutredning görs. Dagvatten från fastigheten ska i så stor utsträck-
ning som möjligt omhändertas lokalt. Enligt sökande kommer dagvattnet infiltre-
ras i fastigheten grönytor via naturlig avrinning. Jordartskartan från SGU (Sveriges 
geologiska undersökning) ger en grov bild av de olika jordarternas utbredning i ett 
område. Jordartskartan för det nu aktuella området visar att marken till störst del 
består av naturligt infiltrationsvänligt material i form av postglacial sand och fins-
and.  

Kretsloppsenheten har också inkommit med skrivelse att man inget har att erinra 
om avfallshämtningen kan utföras, med kommunens renhållningsfordon, utmed 
Rangelvägen och hämtningsstället uppfyller övriga krav i renhållningsordningen. 
VA-enheten har ingen erinran gällande anslutning av vatten och spillvatten.  

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

I ett förhandsbesked ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den avsedda plat-
sen dvs. markens lämplighet för den aktuella åtgärden (9 kap. 17 § PBL). De hand-
lingarna som bifogas i ansökan bedöms därmed tillräckligt för prövning av för-
handsbesked.  

Enligt utredning gällande de geotekniska förhållandena på fastigheten bedöms att 
inga hinder eller allvarliga restriktioner med avseende på de geotekniska förutsätt-
ningarna finns för tilltänkt genomförande. 

Kommunen enligt plan- och bygglagen ska med en detaljplan pröva att mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggel-
semiljöns utformning om byggnadsverket eller dess användning får betydande in-
verkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyg-
gande.  
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Trots kravet på detaljplan krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prö-
vas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och 
varken byggnadsverket eller dess användning kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan. Exempel på när prövning kan göras i bygglov eller förhandsbesked 
istället för detaljplan kan vara komplettering med byggnader på obebyggda så kal-
lade lucktomter.  

Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda 
mindre fastigheter eller markområden. Fastigheten anses inte röra sig om en luck-
tomt.  

En detaljplan bör föregå byggnation på grund av stort bebyggelsetryck  på området. 
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 kom-
plettering via förhandsbesked och det bedöms inte heller leda till en hållbar ut-
veckling. Byggnad visserligen är lämplig på platsen men att den förutsätter plan-
läggning.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden meddelar negativt 
förhandsbesked. 

 

Bilagor  
Ansökan   2020-06-05 
Utredning geoteknisk  2020-10-08 
Skrivelse   2020-07-16 
Ansökan   2020-08-21 
Situationsplan  2020-08-21 
Grannehörande  2020-08-26 
Utredning dagvatten  2020-09-09 
Utredning   2020-09-09 
Remissvar   2020-09-21 
Skrivelse   2020-11-05 

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Hans Wickstrand (KD) föreslår positivt förhandsbesked med hänvisning till att fas-
tigheten är centralt belägen och byggs som permanenthus. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, 
dels Hans Wickstrands (KD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att bygg- och miljönämnden beslutar enligt Hans Wickstrands (KD) för-
slag. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus enligt 9 kap. 17 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Avgiften för positivt förhandsbesked är 9 875 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 

 
Upplysningar 

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

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

Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att över-
klaga beslutet inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet 
kungörs även i Post- och Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor ef-
ter införandet i densamma. 
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Ansökan om förhandsbesked fritidshus, Hönö 2:213 
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 kommunalt.  

Bygg- och miljönämnden meddelade negativt förhandsbesked 2020-03-15, BMN § 
25, med hänvisning till att byggnad visserligen är lämplig på platsen men att den 
förutsätter planläggning. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fort-
satt handläggning och prövning av övriga förutsättningar för förhandsbesked enligt 
2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsen skriver bland annat i sitt beslut att den aktuella fastigheten redan är 
bebyggd och varken miljöenheten, gatuenheten eller kretsloppsenheten har in-
vändningar mot åtgärden. Väg och likaså kommunalt VA förefaller redan finnas. 
Nämnden har som bedömning dessutom anfört att byggnad är lämplig på platsen. 
Fastigheten omfattas inte av en rad olika starka allmänna starka intressen såsom 
strandskydd eller riksintresse enligt 3 kap. MB. Fastigheten ligger dock inom riks-
intresseområde för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. Åtgärden kan inte an-
tas medföra någon betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen finner att det inte 
heller finns något annat hinder att med stöd av bestämmelsen i 4 kap. 2 § andra 
stycket pröva den aktuella åtgärden i samband med ansökan om förhandsbesked. 

 
Planförhållande 
För området saknar detaljplan.  

 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har in-
kommit med yttrande att en plan för dagvattenhantering ska tas fram och redovisas 
för miljöenheten innan bygglov ges. Dagvatten från fastigheten ska i så stor ut-
sträckning som möjligt omhändertas lokalt. Gatuenheten inkommit med yttrande 
att om befintlig 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 pla-
ceras enligt gällande renhållningsordning.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägaren till Hönö 6:2 har in-
kommit med yttrande om att man motsätter sig ytterligare en bostadsbyggnad på  
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fastigheten och den föreslagna byggnadens placering på tomten är olämplig på 
grund att det är inom ett strandskyddats område. Man skriver också att förslaget 
saknar redovisning av hur den intilliggande befintliga bebyggelsens påverkas av en 
utbyggnad. Av redovisningen bör också framgå hur den intilliggande omgivningens 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. För hela yttrandet, se bilaga.  
 
Fastighetsägarna till Hönö 2:212 har också inkommit yttrande där man skriver att 
man motsätter 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, ute-
platser och framför allt utsikten mot havet, så att det blivit så bra som möjligt för 
alla. För hela yttrandet, se bilaga.  
 
Sökanden har fått möjlighet att bemöta inkommet yttrande. Sökanden inkom där-
efter 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 om-
råde inte gäller. Man anser också att sökt åtgärd inte skiljer sig från hur bebyggel-
sen i närområdet ser ut, trots att merparten av befintliga fastigheter ligger inom de-
taljplanerat område. Ett flertal fastigheter i området har tomtstorlek som är obe-
tydligt större och bebyggelse som ligger nära både tomtgräns och väg. Man skriver 
också att man är flexibel 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 yttrandet, se bilaga.  

I ett förhandsbesked ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den avsedda plat-
sen, dvs. markens lämplighet för den aktuella åtgärden (9 kap. 17 § PBL). De hand-
lingar som bifogas i ansökan bedöms därmed tillräckligt för prövning av förhands-
besked.  

Fastigheten är inte inom strandskyddat område. Utanför detaljplanerat område 
finns ingen måttangivelse angiven i lagen och kravet om brandsäkerhet, landskaps-
bild, bebyggelsemiljö och närhet till grannar bedöms kunna uppfyllas.  

Kommunen enligt plan- och bygglagen ska med en detaljplan pröva att mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggel-
semiljöns utformning om byggnadsverket eller dess användning får betydande in-
verkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyg-
gande.  

Trots kravet på detaljplan krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prö-
vas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och 
varken byggnadsverket eller dess användning kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan. Exempel på när prövning kan göras i bygglov eller förhandsbesked 
istället för detaljplan kan vara komplettering med byggnader på obebyggda så kal-
lade lucktomter.  
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Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda 
mindre fastigheter eller markområden. Fastigheten anses inte utgöra en lucktomt.  

Enligt översiktsplanen för Öckerö kommun inträder kravet på detaljplan när det är 
fråga om en ny samlad bebyggelse eller där det finns ett högt bebyggelsetryck. Det 
råder ett högt bebyggelsetryck i kommunen. Översiktsplanen är enligt plan- och 
bygglagen inte bindande, men den ska vara vägledande för beslut om användning 
av mark- och vattenområden.  

En detaljplan bör föregå byggnation på grund av stort bebyggelsetryck på området 
(fastighet ligger i omedelbar närhet till havet) och Öckerö kommun. Det finns också 
flera fastigheter på området som inte omfattas av detaljplan. Om ett positivt för-
handsbesked lämnas kan detta komma att bli ett prejudikat som kan påverka fram-
tida frågor om förhandsbesked på området.  

Bedömningen är fortfarande att ny bebyggelse därför inte lämpligen kan tillkomma 
genom ytterligare enstaka komplettering via förhandsbesked och det bedöms inte 
heller leda till en hållbar utveckling för området och kommunen. Byggnad är vis-
serligen lämplig på platsen men den förutsätter planläggning.  

Av 2 kap. 4 § PBL följer att vid ärenden om förhandsbesked så får mark tas i an-
språk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för än-
damålet. Byggnation av fastigheten på det sätt som ansökts om får anses försvåra 
en eventuell planläggning i framtiden och omöjliggöra en rationell planering av 
området. Det anses inte heller vara en ändamålsenlig användning av marken inom 
kommunen. 

Bedömningen är att det utgör ett angeläget allmänt intresse att inte försvåra för en 
eventuell planläggning i framtiden och möjliggöra för en rationell planering av om-
rådet. De allmänna intressena som gör sig gällande ska anses väga tyngre än det 
enskilda. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden lämnar negativt 
förhandsbesked. 
 

Bilagor  
Beslut Länsstyrelsen 2020-09-09 
Överklagan   2020-04-21 
Beslut BMN  2020-03-15 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår att följande läggs till som motivering till beslutet: ”med 
hänvisning till detaljplanekravet på grund av ett högt bebyggelsetryck, att byggna-
den är för stor i proportion till tomtens storlek, att byggnaden är placerad  
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för nära vägen, samt att enligt översiktsplanen ska bygglov endast ges för bostäder 
som håller standard för permanentboende.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordfö-
rande frågar sedan om Göran Ohlssons (L) tilläggsförslag kan antas och finner att 
så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Negativt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), med 
hänvisning till detaljplanekravet på grund av ett högt bebyggelsetryck, att byggna-
den är för stor i proportion till tomtens storlek, att byggnaden är placerad för nära 
vägen, samt att enligt översiktsplanen ska bygglov endast ges för bostäder som hål-
ler standard för permanentboende. 

 

Upplysningar 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas, se överklagandeanvisning. 
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Ansökan om bygglov, nybyggnad enbostadshus, Öckerö 1:800 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. 
Byggnaden kommer att utföras med en fasadbeklädnad av tegel i grå/brun kulör 
och med en takbeläggning av papp. 

En mur som är ca 1,2 meter hög kommer att uppföras runt tomten.   

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Öckerö 1:2” fastställd av länsstyrelsen 2006-10-
26.  

Följande avvikelser noteras mot plan. 
• Större delen av muren placeras på prickmark  

 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Fastighetsägare till Öckerö 1:622 har 
inkommit med yttrande om VA-anslutning och att vattentrycket är dåligt. Sökande 
har fått möjlighet att bemöta inkommet yttrande och skriver i yttrandet att man får 
sätta in en liten tryckstegringspump i huset om det nu blir dåligt tryck. 
 
Åtgärden bedöms inte medföra en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Bygg-
naden anses i övrigt vara väl placerad på tomten med utrymme för såväl parkering 
som friytor. Tillgänglighetskraven anses vara uppfyllda. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detalj-
plan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Av-
vikelsen anses som liten enligt 9 kap. 31b §, PBL och bedöms inte heller strida mot 
detaljplanens syfte. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 

Bilagor  
Planritning  2020-09-24 
Planritning  2020-09-24 
Ansökan om bygglov 2020-09-24 
Fasadritning 2020-09-24 
Nybyggnadskarta 2020-09-24 
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Sektionsritning 2020-09-24 
Fasadritning 2020-09-24 
Föreläggande 2020-09-29 
Situationsplan 2020-10-20 
Grannehörande 2020-10-23 
Yttrande  2020-11-09 
Bemötande  2020-11-09 

 
 
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 i detta ärende. Som kontrollansva-
rig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  

Avgiften för beviljat bygglov är 74 224 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-10-20. Fak-
tura på avgiften skickas separat. 

 
 
Upplysningar 

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

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

• Förslag till kontrollplan 

• Brandskyddsbeskrivning 

• Energibalansberäkning 

• Kopia på färdigställandeskydd 

• Bygghandlingar omfattande bl.a. dimensionering av stomme, måttsatta 
ritningar, principdetaljer redovisande grundläggning, ytterväggar, takfot, 
etc., rör- och ventilationsritningar. 
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• Identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter (vilka bygg-
produkter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand och vil-
ket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om 
hand) 

• Redovisning av dagvattenhantering  

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 kräv 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 Enbostadshus Rörö, 2:127 
Ansökan avser förhandsbesked på fastigheten Rörö 2:127. Sökanden vill stycka 
tomten och dela upp den i två fastigheter för att kunna bygga ett nytt bostadshus på 
den nya fastigheten.    

De söker för möjligheten att uppföra ett enbostadshus med komplementbyggnad i 
direkt anslutning till bostadshuset. Komplementbyggnaden är belägen i den södra 
delen av fastigheten. Utformningen av bostadshuset kommer att utföras i tradition-
ell stil med sadeltak samt takkupor och förhöjt väggliv. Bostadshuset inkl garaget/ 
carport kan komma att uppgå till 112 m2 i byggnadsarea. 

 

Planförhållande 
För området saknas detaljplan. 

 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Ärendet har skickats på remiss. Miljöenheten har inkommit med ett remissvar där 
de skriver att sökanden skall redovisa hur dagvattnet omhändertas på fastigheten. 
Sökanden har inkommit med ett svar där de skriver att dagvattnet kommer att om-
händertas via infiltration dvs plats för växtlighet som absorberar dagvattenflödet 
på fastigheten, eventuellt kommer det att kompletteras med ett perkolationssy-
stem. Den nya fastigheten är en lucktomt i området dvs fastigheten är omgiven av 
bebyggda fastigheter runt om. 
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och synpunkter från grannarna har 
inkommit. Sökanden har inkommit med ett bemötande av synpunkterna. I bemö-
tandet framgår det att de har tagit bort garagets placering i norr på fastigheten. Bo-
stadshuset är placerat 4,0 m från tomtgränsen i norr. I söder ligger bostadshuset ca 
6,0 m från tomtgränsen. Bostadshus med eventuellt kopplat garage/carport har en 
byggyta på ca 16*7 m, dvs 112 kvm. De har flyttat infarten till fastighetens södra del. 
Det blir en gemensam infart för den befintliga fastigheten samt den nya framtida 
avstyckade fastigheten.  

Sökanden har varit tillmötesgående och anpassat sin ansökan efter synpunkter som 
har inkommit på grannhörandet. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljö-
nämnden ger ett positivt förhandsbesked. 
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Bilagor  
Ansökan  2020-08-06 
Situationsplan 2020-08-06 
Situationsplan 2020-08-06 
Teknisk beskrivning 2020-09-02 
Teknisk beskrivning 2020-09-02 
Skrivelse  2020-09-02 
Ny situationsplan  2020-09-21 
Remiss svar miljö 2020-09-23 
Grannhörande in 2020-09-23 
Granngörande in  2020-09-24 
Grannhörande in  2020-10-01 
Svar på grannh. 2020-09-30 
Bilder  2020-11-06 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Avgiften för positivt förhandsbesked är 8682 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-09-21 (se 
mottagnings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften 
skickas separat. 

 

Upplysningar 

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år räknat från den dag det vinner laga kraft 
förutsatt att bygglov söks inom dessa två år. 
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Bygglov Uppförande av Gunnebostängsel med vepa, Industrilokaler, 
Öckerö 17:1    
Ansökan avser bygglov för att uppföra en vepa runt befintligt Gunnebostängsel på 
rubricerad fastighet.  

 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Stakeskärshamnen” fastställd av länsstyrelsen 
2001-08-30. 
 

Följande avvikelser mot plan noteras: 
• Del av stängslet är belägen på prickad mark. 

 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten finns inte upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 

 

Plan-, bygg och miljönämndens bedömning 
Ärendet har ej skickats till grannar för hörande då marken redan är ianspråktagen 
med ett Gunnebostängsel. Byggnadsinspektör föreslår att bygg- och miljönämnden 
beviljar ansökan. 
 

Bilagor  
Teknisk beskrivning 2020-09-24 
Ansökan om bygglov 2020-09-24 
Bilder  2020-09-24 
Situationsplan 2020-10-22 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bevilja bygglov enligt 9 kap. 31b § plan- och bygglagen (2010:900).   

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

Avgiften för beviljat bygglov är 3437 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Tidpunkt då komplett ärende inkommit 2020-10-22 (se mottag-
nings bekräftelse för senast inkommen komplettering) Faktura på avgiften skickas 
separat. 

 
Upplysningar 

Om bygglov beviljas ska även startbesked lämnas enligt 10 kap. 23 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  

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

 
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 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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Byggnadsvårdspriset 2020 
Det har hållits ett jurymöte för att nominera kandidater till Byggnadsvårdspriset 
2020.  

Det har inkommit totalt 7 kandidater till Byggnadsvårdspriset 2020. Detta är fler 
kandidater än förra året vilket är glädjande. Byggnadsvårdspriset har varit annon-
serat på kommunens hemsida samt i Torslandatidningen.  

De 7 kandidaterna är: 

• Röd 1:52  

• Röd 1:88  

• Röd 1:97        

• Röd 1:215  

• Öckerö 1:283  

• Knippla 1:52  

• Hult 1:183 

 

Juryn har beslutat att nominerat tre kandidater. Dessa tre kandidater 
är: 

• Röd 1:52 

• Öckerö 1:283   

• Knippla 1:52  

 

Dessa tre kandidater går vidare till bygg- och miljönämndens sammanträde 2020-
11-17 för beslut om vilken fastighet som skall erhålla Byggnadsvårdspriset 2020. 

 
Bilagor  
Presentation ”Byggnadsvårdspriset 2020” 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden vilken av de tre kandidaterna som kan väljas. Efter 
muntlig omröstning konstateras att Knippla 1:52 har fått flest röster. 
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Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att tilldela Knippla 1:52 Byggnadsvårdspriset 
2020. 
 

Upplysningar 
Vinnaren kommer att erhålla en plakett i emalj, samt samma summa som förra 
årets pristagare. 
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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 2020-10-19 – 2020-11-08 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

 
a) Länsstyrelsen, 2020-10-21, Björkö 2:18 
 
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av komplementbyggnad på fastigheten Björkö 2:18 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
b) Länsstyrelsen, 2020-10-19, Fotö 1:136 
 
Saken: Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastig-
heten Fotö 1:136 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
c) Länsstyrelsen, 2020-10-27, Hönö 1:287 
 
Saken: Överklagande av beslut om bygglov i efterhand för fasadändring på fas-
tigheten Hönö 1:287 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avvisar överklagandet från  samt  

 och . Länsstyrelsen avslår överklagandet från Tom 
Eklund. 
 
d) Länsstyrelsen, 2020-09-28, Hönö 2:512 
 
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Hönö 2:512 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
e) Länsstyrelsen, 2020-11-09, Hult 1:492 
 
Saken: Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av balkonger på fastigheten Hult 1:492 i Öckerö kommun 
 
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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2. Enhetschef informerar 
 
Andréas Beutler, enhetschef, informerar om att julavslutningen är inställd på 
grund av Corona, om fortsatt arbete med bygglovstaxan samt om det ekono-
miska läget, inklusive uppföljning efter oktober.  

 
Informationen noteras till protokollet. 




