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Bygg- och miljönämndens uppdragshandling 2020 
 
En del i fullmäktiges budgetbeslut i juni är uppmaningen till nämnderna att utifrån 
tilldelade medel/ekonomiska förutsättningar utarbeta förslag till uppdragshandling 
för det kommande året. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-14 
Bilaga 2: Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till uppdragshandling 2020 kan godkännas, och finner att så 
sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och Miljönämnden godkänner verksamhetens förslag till uppdragshandling för år 
2020. 
 
 
Expediering 
Kommunstyrelsen 
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Återkallande av tillstånd för djurhållning 
 
2018-03-02 meddelades  tillstånd till djurhållning inom tättbebyggt område. 
Tillstånd söktes enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön, meddelade av kommunfullmäktige 2014-02-13. Tillståndet gäller hållande av brev-
duvor för tävling och avel. I ansökan angavs att antalet duvor skulle vara ca 100 stycken. 
Då sökanden har en stor tomt med två fastigheter, att duvslagen kunde placeras på ett bra 
sätt samt att det uppgavs att duvorna mestadels skulle hållas inne bedömde plan-, bygg- 
och miljöenheten att djurhållningen kunde bedrivas utan olägenhet för grannar. 
 
I juni 2019 inkom klagomål från grannar på Kärrsviksvägen angående djurhållning. Klago-
målet gällde främst störning då duvorna i stora flockar flyger över grannarnas trädgårdar 
samt ljudet av visslingar då duvorna kallas in. Enligt grannarna på  kan 
duvorna flyga över deras tomt ca 10 gånger på 3 minuter. De är ute minst 4 timmar per 
dag, ibland upp till 12 timmar och de är oftast ute under eftermiddag/kväll. Grannarna 
uppgav att störningen var så pass stor att de inte kunde vistas på sin uteplats. Klagomål in-
kom också från grannarna på  som upplevde samma problem med flockar 
av duvor som flög lågt över deras tomt upprepade gånger i timtal varje eftermiddag. Stör-
ningen består framför allt av det ljud som uppkommer av vingslagen och som återkommer 
varje gång duvorna flyger förbi, upp till 6 timmar per dag. De uppgav även att duvslagen 
städas med högtryckstvätt så att det stänker träck samt ifrågasatte risken för smittsprid-
ning och ökade problem med skadedjur så som råttor. De har satt upp hök-attrapper för att 
få fåglarna att inte flyga över tomten men upplever inte att det hjälper. 
 
2019-08-12 skickade plan-, bygg- och miljöenheten en kommunicering till djurhållaren om 
att grannarna upplever störning från duvslaget. I kommuniceringen uppmanades djurhål-
laren att vidta åtgärder för att minska störningen samt informerades om att villkoren i till-
ståndet inte ansågs som uppfyllda. 
 
Vid telefonsamtal med djurhållaren 2019-08-26 uppgav denne att han har tillstånd för 
ca 100 duvor och att hans avelsdjur, som alltid är inne, inte ska omfattas av tillståndet 
eftersom dessa inte är ute. Han framförde även att åtgärder som grannarna på 
Trollbärsvägen har gjort skrämmer fåglarna och på så vis stör deras inflygning. 
 
Fåglarna väljer andra väger som resulterar i att andra grannar blir störda. Djurhållaren 
tror att det är ungfåglarna som kanske stör mest då de inte flyger som de vuxna utan 
lär sig att flyga och då "tränar" på att dyka och byta riktning för att öva rovfågelangrepp. 
Han släpper ut ca 15 duvor i taget som får flyga runt och öva och när de ska komma 
tillbaka så visslar han på dem. 
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Ytterligare klagomål inkom från grannarna på  2019-08-25. De 
upplevde fortfarande samma problem med flockar av duvor som i timtal cirkulerade 
över deras tomt. 
 
Djurhållaren framförde 2019-09-03 att det är en fråga om djurplågeri och olaga hot 
från grannens sida, där upp till 5 st rovfågelsattrapper satts upp samt att raketer och 
knallskott ibland skjuts upp mot brevduvorna. Attrapperna gör att duvorna inte vågar 
landa på sitt slag och cirkulerar i flera timmar innan de vågar landa. 
2019-09-05 genomfördes ett platsbesök hos grannarna på . Under 
besöket på ca 1 timma är duvorna ute och flyger hela tiden. Det är en flock på 
uppskattningsvis 30-40 stycken. De flyger inte så långt men de cirkulerar över tomten 
och det hörs tydligt då de flyger förbi, ett swooshande ljud från vingarna. De klagande 
säger att de flyger lägre och mer genom tomten då de ska landa. De är ute varje dag. 
Djurhållningen startade förra hösten, men då var det färre duvor. Störningen blev 
tydlig först i våras och nu i sommar har det varit mycket jobbigt. 
 
2019-09-06 inkom ytterligare klagomål från djurhållaren om att grannen satt upp 
attrapper och att det stör duvorna. 
 
2019-09-11 inkom ytterligare klagomål från grannarna på . De 
framförde att det från 13-14-tiden varje dag till 20-22 tiden varje kväll kretsar duvor 
runt deras hus och trädgård ca 1 gång per minut, timme efter timme, dag efter dag, 
vecka efter vecka, månad efter månad samt att de störs av visslandet på duvorna som 
pågår 2- 6 timmar per dygn. 
 
2019-09-11 framförde djurhållaren återigen att grannarna  satt upp 
flera rovfågelsattrapper samt ett stort nät för att skrämma duvorna och hindra dem 
från att flyga över tomten. De hade även skjutit raketer och knallskott in i flocken. 
2019-09-11 inkom ytterligare brev från grannarna på  om att duvorna 
dagligen flyger över deras trädgård och släpper fjädrar samt orsakar ljudstörningar och 
skuggeffekter när det är soligt. Detta pågår upp till 6 timmar varje dag. 
 
2019-09-18 genomförde plan-, bygg- och miljöenheten ett platsbesök hos djurhållaren. 
Han har ca 130 duvor i dagsläget. Vissa duvor får inte komma ut eftersom de är 
avelsdjur. Två gånger 20 boxar med ett par duvor i varje, ger 80 duvor. Plus ca 50 till 
som bor emellan. En flock är ute i ungefär 1-1,5 timme. Sedan kommer nästa flock. Så 
de olika flockarna skiftar. En flock kan innehålla upp emot 40 duvor. Ibland blir de 
nervösa, till exempel av attrapperna hos grannen, och vågar inte flyga in. Då tar 
flygturen längre tid. Duvorna är oftast ute under eftermiddag/kväll, men egentligen 
kan de vara ute när som helst under dagen. Han föder upp ungduvor som är flygfärdiga 
efter ca 5 veckor och det är då de börjar träna. I början är de rätt instabila och flyger 
inte på samma sätt som de vuxna duvorna. Just nu är duvorna inne i en fällningsperiod 
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och de tappar därför mycket fjädrar. Förra året stängde han under december och 
januari och duvorna var därför inte ute mycket under dessa två månader. 
Djurhållningen startade upp efter semestern förra året men då var det färre duvor. Det 
kom i gång först i våras när duvorna började flyga mer och de var fler i antal. Det var 
också då klagomålen inkom. 
 
Beredning 
Lagstöd 24 kap 3 § punkt 2 och 9 kap 3 §, miljöbalken. 
 
Ekonomi 
Ärendet är en del in den myndighetsutövning som ingår i plan-, bygg och 
miljöenhetens uppdrag. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 24 kap 3 § punkt 2, miljöbalken, får en tillståndsmyndighet helt eller delvis 
återkalla tillstånd som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av 
balken, och förbjuda fortsatt verksamhet när tillståndet eller villkor som gäller för 
verksamheten eller åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse. 
Enligt 9 kap 3 §, miljöbalken, är en olägenhet för människors hälsa en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte 
är ringa eller helt tillfällig. 
 
Bygg- och miljönämnden har gett tillstånd till djurhållning på fastighet  
I tillståndet villkoras att djurhållningen inte får orsaka olägenheter för kringboende i 
form av lukt eller ljudstörningar. I tillståndet står också att tillståndet kan komma att 
återkallas om det inkommer klagomål på djurhållningen som visar sig vara befogade. 
Klagomål har inkommit vid flera tillfällen och plan-, bygg- och miljöenheten bedömer 
att dessa är befogade med stöd i Dom M 5247-13 Mark och miljödomstolen Växjö. 
Kommunicering skickades till djurhållaren efter att de första klagomålen inkom med 
uppmaning om att vidta åtgärder, men klagomålen från grannarna fortsatte inkomma. 
Djurhållaren har efter senaste klagomålet inkommit med skrivelser där det framgår att 
åtgärder vidtagits. Åtgärderna som vidtagits bedöms dock som små och ändrar inget i 
sak. 
 
Det är tydligt i beslutet att tillståndet kan dras in om olägenhet uppkommer. 
Djurhållaren har också begärt att få ett möte med plan-, bygg- och miljöenheten innan 
ärendet går till Bygg- och miljönämnden för beslut. Plan-, bygg- och miljöenheten har 
erbjudit flera tider innan handlingar i ärendet skickas till nämnden men samtliga har 
avböjts av djurhållaren. Till sist har ett möte bokats preliminärt dagen innan 
nämndsammanträdet och således inget som kan beaktas inför beslut i ärendet. 
Utifrån ovan nämnda omständigheter föreslår plan-, bygg- och miljöenheten bygg- och 
miljönämnden att återkalla tillstånd för djurhållning på fastighet . 
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Bilagor 
Bilaga 1: 190805 ink klagomål BK, 2019-08-05 
Bilaga 2: 190813 utgående skrivelse, 2019-08-13 
Bilaga 3: 190821 ink klagomål Tv 8, 2019-08-21 
Bilaga 4: 190826 ink klagomål BK, 2019-08-26 
Bilaga 5: 190911 ink klagomål BK, 2019-09-11 
Bilaga 6: 190911 ink klagomål Tv 8, 2019-09-11 
Bilaga 7: 190911 ink skrivelse Djurhållare, 2019-09-11 
Bilaga 8: 190915 ink klagomål Tv 8, 2019-09-15 
Bilaga 9: 190926 ink skrivelse Djurhållare, 2019-09-26 
Bilaga 10: 190930 utgående skrivelse,  
Bilaga 11: 191003 ink skrivelse Djurhållare 
Bilaga 12: Beslut Dnr 2018-000036 
Bilaga 13: Foto 1 hos klagande Tv 8 
Bilaga 14: Foto Duvslag 
Bilaga 15: Foto på nät och attrapper på fastighet Tv 8 
Bilaga 16: Situationsplan 
 
Kerstin Sterner (M) föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning, med an-
ledning av att nytt underlag har tillkommit som behöver utredas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återkallas enligt förvaltningens förslag, eller om ärendet 
ska återremitteras. Ordförande finner att ärendet återremitteras. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare handläggning, med 
anledning av att nytt underlag har tillkommit som behöver utredas. 
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Föreläggande om åtgärder med anledning av klagomål på buller 
från tjutande master i Öckerö hamn 
 
 
Ärendet har startats med anledning av klagomål som inkommit till plan-, bygg och miljö-
enheten angående buller från tjutande master på båtar som står vinteruppställda i Öckerö 
hamn. Det första klagomålet inkom 2008 från flera klagande, bland annat närboende på 

. Plan-, bygg och miljöenheten informerade Öckerö hamn- och fiskareförening 
om de inkomna klagomålen. Föreningen vidtog vissa åtgärder i ett försök att minska stör-
ningen genom att binda upp tampar och fall på de uppställda båtarna. Det var då ca 128 
båtar som stod med masten kvar. De klagande framförde därefter att det var det tjutande 
ljudet som uppstår då vinden blåser genom mastskåran som orsakade den största stör-
ningen, inte ljudet av slag från lösa delar. Inga ytterligare åtgärder vidtogs och i början av 
2012 inkom klagomål på nytt. Efter diskussion med plan-, bygg och miljöenheten tog före-
ningen fram en handlingsplan för bullret.  
 
Handlingsplanen innehöll de åtgärder föreningen gjort eller skulle göra för att minska stör-
ningen, bland annat placering av mastade båtar, surrning av tampar och fall, uppmaning 
till båtägare om att se över båten så att inga lösa delar kunde slå i vinden, försök med ett 
band i mastfåran samt att man tog kontakt med olika segelmakare för hjälp att utveckla en 
lösning. Föreningen gavs möjlighet att arbeta med föreslagna åtgärder under följande vin-
tersäsong. Under denna period, vintern 2012, inkom klagomål på nytt och de klagande 
ifrågasatte om avmastning inte borde vara ett alternativ för att få bukt med problemet. 
2015 inkom återigen klagomål, denna gång från  med uppgift om att 
samtliga grannar upplevde störningen. Klagomål inkom också från  Man upp-
levde inte att åtgärderna i handlingsplanen gett någon effekt utan att störningen snarare 
blivit värre. Föreningen informerades om klagomålen. 2017 inkom klagomål på nytt från 

. Plan-, bygg och miljöenheten har sedan dess haft en dialog med de klagande 
och föreningen. Föreningen har tidigare meddelat att man i nuläget inte avser utföra ytter-
ligare åtgärder. Någon utredning av bullernivåer vid de klagandes bostäder har inte gjorts. 
 
Innehållet i beslutet kommunicerades med föreningen 2019-09-03. De framförde önske-
mål om att beslutet ska tas upp i bygg- och miljönämnden samt att tiden för genomförande 
ska flyttas till nästa vinterperiod 2020/2021. Den blåsigaste tiden är fram till jul och verk-
samheten anser att det blir svårt att hinna om man ska göra en upphandling av konsult och 
det behöver göras mätningar. Föreningen framförde även att man har åtgärdat slagljud 
från fall på båtarna så detta ljud är inte längre ett problem. Föreningen frågade också hur 
man ser på båtar som ligger i vattnet under vintern. Dessa borde också kunna ge upphov 
till ljud. Verksamheten undrar om detta ska särskiljas i utredningen. 
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Beslutet tas upp i nämnd enligt föreningens önskemål. Efter tolkning av den bullerutred-
ning som gjordes för Amundö marina grundar den sig främst på beräkningar. Plan-, bygg- 
och miljöenheten bedömer därför att en utredning kan genomföras utan att ett stort antal 
mätningar behöver utföras vilket gör att utredningen ska hinna genomföras vintersä-
songen 2019/2020. Tiden för genomförande har däremot justerats med en månad framåt. 
Frågan om ljud från båtar som ligger i vatten kan hanteras i samband med att verksam-
heten redovisar förslag på tillvägagångssätt för bullerutredning. 
 
Ekonomi 
Ärendet är en del i den myndighetsutövning som ingår i plan-, bygg- och miljöenhetens 
uppdrag. Vid befogade klagomål faktureras verksamhetsutövaren för handläggningstid 
fram till ett eventuellt överklagande. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 2 kap 2 och 3 §§, miljöbalken, ska den som driver en verksamhet skaffa sig den kun-
skap som behövs samt vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att hindra 
att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår. En verksamhetsutövare ska enligt 
26 kap 19 och 22 §§, miljöbalken, också planera verksamheten och utföra de undersök-
ningar och kontroller som behövs för att ha kunskap om verksamhetens miljöpåverkan. 
Enligt 9 kap 3 §, miljöbalken, är en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt 
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa el-
ler helt tillfällig. 
 
Plan-, bygg och miljöenheten har vid upprepade tillfällen de senaste åren tagit emot klago-
mål på vinande ljud från uppställda båtar med mast i Öckerö hamn. Hamn- och fiskareför-
eningen har genomfört olika åtgärder för att försöka minska störningen men de klagande 
upplever ingen förbättring. Plan-, bygg och miljöenheten bedömer det därför som skäligt 
att verksamheten ska genomföra en utredning av bullernivåer för de närmsta bostäderna. 
Med utgångspunkt från utredningen kan man sedan ta ställning till behovet av ytterligare 
åtgärder. 
 
Ett liknande ärende finns från Göteborgs kommun om klagomål på tjutande master i 
Amundö Marina. Kommunen förelade marinan om att inga uppställda båtar fick vara 
mastade. Marinan överklagade beslutet och ärendet återförvisades med följden att kom-
munen skrev ett nytt beslut om att antalet vinteruppställda båtar med mast i hamnen inte 
fick överstiga 25 st. Länsstyrelsens bedömning i fallet (505-96555-2008) var att förhållan-
det att ett större antal båtar förvarades påmastade inom verksamhetsområdet medförde en 
risk att sådana olägenheter som avses i 9 kap 3 §, miljöbalken, kunde uppkomma vid när-
liggande bostäder. Länsstyrelsen framförde också att innan ett totalt förbud mot vinterför-
varing av påmastade båtar kunde meddelas borde tillsynsmyndigheten utreda möjligheten 
att begränsa olägenheterna till en skälig nivå genom olika skyddsåtgärder. I fråga om vilka  
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riktvärden som var relevanta i fallet hänvisade länsstyrelsen till Naturvårdsverkets råd och  
riktlinjer om externt industribuller (1978:5). Dessa har idag ersatts av Naturvårdsverkets 
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538 April 2015). Länssty-
relsen bedömde även att det ljud som alstras från påmastade båtar både innehåller hörbara 
tonkomponenter samt ljud av slagkaraktär och att den ekvivalenta ljudnivån därför ska 
ligga 5 dB(A) under de riktvärden som angivits för att undvika att störningar skulle upp-
komma. Öckerö hamn- och fiskareförening har åtgärdat slagljud från fall, men det viss-
lande ljudet med hörbara tonkomponenter från masterna kvarstår. Med stöd av Länssty-
relsens bedömning i ärendet om Amundö Marina, bedömer plan-, bygg och miljöenheten 
att riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning även i detta ärende kan sänkas med 5 dB. 
För att plan-, bygg och miljöenheten ska kunna ta ställning till vilka ytterligare åtgärder 
som kan krävas behövs uppgifter om bullernivåerna vid närliggande bostäder. Enligt miljö-
balken åligger det verksamhetsutövaren att genomföra en sådan utredning. Plan-, bygg- 
och miljöenheten anser inte att detta beslut innebär mer ingripande åtgärder än nödvän-
digt. 
 
Information 
Om åtgärderna i föreläggandet inte genomförs inom utsatt tid kan Bygg- och miljönämn-
den gå vidare med att förena föreläggandet med ett vitesbelopp. 
 
Avgift 
För detta ärende tas ut en timavgift. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 
2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och strålskydds-
lagen” är avgiften 900 kr för varje påbörjad timme handläggningstid. Med handläggnings-
tid avses enligt taxan den sammanlagda tid som en tjänsteman har använt för handlägg-
ningen av ärendet så som förberedelser, besök på plats, rapportskrivning och andra admi-
nistrativa uppgifter. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-11 
Bilaga 2: Kartbilaga 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Öckerö Hamn- och fiskareförening med or-
ganisationsnummer 16757202-5562 om följande åtgärder med anledning av klagomål på 
buller från tjutande master: 
 
1. Verksamheten ska utreda bullernivåer av vindalstrat ljud från påmastade vinterupp-
ställda båtar inom Öckerö Hamn- och fiskareförenings verksamhetsområde. Bullernivå 
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erna ska bestämmas för närmsta bostäder på Stranden och Bryggebackavägen. Se kartbi-
laga för avgränsning av område som minst ska utredas. Redovisningen ska innehålla ekvi-
valenta och maximala ljudnivåer vid bostäderna och jämföras med riktvärdena i Natur-
vårdsverket Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538 April 
2015). Vid jämförelse ska riktvärdena sänkas med 5 dB. 
 
2. Innan bullerutredning genomförs ska ett förslag på tillvägagångssätt och innehåll redo-
visas för plan-, bygg- och miljöenheten. 
 
3. Redovisning av resultat från utredningen ska vara plan-, bygg- och miljöenheten till-
handa senast 2020-05-30. 
4. Om bullerutredningen visar på överskridande av riktvärdena i Naturvårdsverkets Väg-
ledning om industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538 April 2015) ska verksam-
heten senast 2020-06-30 redovisa möjliga åtgärder för att reducera bullernivåerna samt 
vilken bullerbegränsande effekt som kan förväntas av de föreslagna åtgärderna. 
 
För detta ärende tas ut en timavgift. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan, 
2017-11-23 § 55 ”taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och strålskydds-
lagen” är avgiften 900 kr för varje påbörjad timme handläggningstid. Med handläggnings-
tid avses enligt taxan den sammanlagda tid som en tjänsteman har använt för handlägg-
ningen av ärendet så som förberedelser, besök på plats, rapportskrivning och andra admi-
nistrativa uppgifter. 
 
 
Expediering av beslut 
Öckerö Hamn- och fiskareförening 
Stranden 14 
475 31 Öckerö 
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Ramp i entré, duschrum, breddning av dörrar, borttagning av 
trösklar,  
 
Sökanden  för ca 10 år sedan, 

. Går självständigt med betastöd i hemmet, har transportrullstol som sö-
kanden blir körd i vid längre transporter. Sökanden bor tillsammans med sin make som 
sköter om allt i hemmet. 
 
Ansökan avser anpassning för att möjliggöra för sökanden att med rullator/rullstol kunna: 
- förflytta sig in och ut ur bostaden  -  (ramp i entré) 
- ta sig in till sitt sovrum och förflytta sig i gången in till sovrummet  -  (breddning av dörr 
och borttagning av trösklar) 
- duscha på boendeplanet genom att bygga om en klädkammare intill den befintliga toalet-
ten på boendeplanet  - (duschrum) 
 
Bostaden är en villa med lång gång upp till två avsatser som leder upp till ytterdörren på 
baksidan. Har toalett, sovrum, kök och vardagsrum på boendeplanet. Har dusch i källaren. 
 
Arbetsterapeut bedömer att bostadsanpassning är nödvändig som möjliggör förflyttning in 
och ut i bostaden med rollator/rullstol är nödvändig om sökanden skall kunna klara det 
självständigt.  Möjliggöra för sökanden att ta sig in till sitt sovrum med rullstol och gång-
hjälpmedel är nödvändig. Bedömer att anpassning med dusch på boendeplanet är nödvän-
dig om sökanden skall kunna duscha på boendeplanet.  Anpassning med stoltrapphiss till 
källaren bedöms ej tekniskt möjlig, trappan är en spiraltrappa. 
 
Ekonomi 
Avgiften för beviljad bostadsanpassning är 104.675 kronor  
Avgiften för avslag är 0 kronor 
 
Bedömning 
Bostadsanpassningshandläggaren föreslår  bygg- och miljönämnden att bevilja ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
Bilaga 2: Offert, 2019-09-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  Bygg- och miljönämnden 2019-10-22 12 
   
   
BMN § 144 Dnr: B 2019-000072  
   

 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bostadsanpassning enligt (2018:222) lagen 
om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bostadsanpassningsbidrag med 104 675 kro-
nor, enligt offert. 
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Lovpliktig åtgärd Ändring av byggnad Sporthall, Björkö 1:296 
 
Ansökan om bygglov inkom till kommunen 2019-09-10 gällande bygglov för utvändig änd-
ring av idrottshall på rubricerad fastighet. Det har kommit till bygg- och miljönämndens 
kännedom att åtgärden är färdigställd.  
 
Fastighetsägare har getts tillfälle att yttra sig och/eller inkomma med en förklaring till var-
för överträdelsen har skett enligt 11 kap 58 § PBL. 2019-10-04 inkom fastighetsägaren med 
en förklaring, se bilaga.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordning (2011:338) tas ut om annan ändring 
av en byggnad än tillbyggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller 
tas i bruk utan slutbesked.  
 
Åtgärden bedöms bygglovspliktig och således har byggnation påbörjats utan att bygglov 
och startbesked lämnats. Bygglov bedöms kunna lämnas i efterhand för den lovpliktiga åt-
gärden. 
 
En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel om av-
giften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. Huvudregeln är dock 
att sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställt belopp i PBF, nedsättning endast i undantags-
fall.  
 
Vid prövningen angående nedsättning av en byggsanktionsavgift ska det enligt 11 kap 53 a 
§ 2 st. PBL särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 
eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.  
 
Avgiften bedöms inte stå i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. Åtgärden 
bedöms ha uppförts på ett korrekt sätt i enlighet med gällande byggregler och de krav i öv-
rigt som ställs i skulle kravet på slutbesked.  
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden sätter ned byggsanktions-
avgiften till en fjärdedel enligt 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen.  
 
Bilaga 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-04 
Bilaga 2: Inkommande skrivelse, 2019-10-04 
Bilaga 3: Utgående skrivelse, 2019-10-03 
Bilaga 4: Beräkning av byggsanktionsavgift, 2019-10-03 
Bilaga 5: Bilder, 2019-10-02 
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Förslag från ledamöter 
Kerstin Sterner (M) föreslår att byggsanktionsavgiften tas ut till fullt belopp. 
 
Göran Olsson (S) föreslår att byggsanktionsavgift tas ut och sätts ner till hälften.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om byggsanktionsavgift ska tas ut, och till vilket belopp. Ordförande fin-
ner att byggsanktionsavgift ska tas ut och sättas ner till halva beloppet. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen och bestämmelser om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 § 3p. plan- och 
byggförordningen, ska tas ut av fastighetsägaren Öckerö Fastigheter AB (556495-9665).  
 
Byggsanktionsavgiften ska sättas ned till hälften dvs. 24 412 kr enligt 11 kap. 53 a § plan- 
och bygglagen. 
 
 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att beslutet delgetts de avgifts-
skyldiga enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att skickas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. 
 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Bygglov, Återvinningsstation, Björkö 3:154 
 
Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov i fem år (2024-04-08) för återvin-
ningsstation på rubricerad fastighet. Bygg- och miljönämnden beviljade det tidsbegränsade 
bygglovet 2014.  
 
Planförhållande 
För området saknar detaljplan.  
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit 
med yttrande där man skriver bland annat att stationen bör förses med ett plank/staket 
som effektivt hindrar avfall från att spridas i närmiljön. Utformningen bör också under-
lätta renhållning av stationen. Ytan bör utformas så att dagvattenavrinning inte riskerar att 
föra med sig avfall ner i dagvattensystemet eller ut i havet. För hela yttrande, se bilaga.  
Sökande har fått möjlighet att bemöta yttrandet.  
 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a 
§§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå 
under en begränsad tid (enligt 9 kap. 33 § PBL). 
 
Åtgärden har en tillfällig karaktär och sökanden har valt att söka tidsbegränsat bygglov. 
Tillämpliga paragrafer i 2 kap. och 8 kap., PBL anses uppfyllda. 
 
Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-04 
Bilaga 2: Ansökan, 2019-09-13 
Bilaga 3: Skrivelse, 2019-08-28 
Bilaga 4: Bilder, 2019-08-19 
Bilaga 5: Situationsplan, 2019-08-19 
Bilaga 6: Kontrollplan, 2019-08-19 
Bilaga 7: Planritning, 2019-08-19 
Bilaga 8: Avvecklingsplan, 2019-08-19 
Bilaga 9: Yttrande, 2019-10-12 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov till 2024-04-08 enligt 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked för att påbörja 
åtgärderna ges stöd av 10 kap. 23 §, PBL.  
 
Avgiften för bygglovet är  4 826 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäk-
tige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes 
ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slutbe-
sked  
   •   Ifylld och signerad kontrollplan  
   •   Fotodokumentation på slutförd åtgärd  
 
Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Det tidsbegränsade bygglovet är giltigt t.o.m. 2024-04-08. Platsen ska då vara återställd 
till ursprungligt skick när det tidsbegränsat bygglovet går ut. 
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Bygglov Nybyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för att uppföra ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Byggnaden 
kommer att utföras med en fasadbeklädnad av trä i vit kulör och med en takbeläggning av 
tegelröda betongpannor. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” Rörö Södra Delen ” fastställd av länsstyrelsen 1982-03-25. 
 
Följande avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnadshöjden överskrides med ca 2,3 m. 
   •   Avstånd till tomtgränsen. Balkong närmare tomtgräns än 4,5 m. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande och någon erinran har inte inkommit. 
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, 2019-10-02 
Bilaga 2: Situationsplan, 2019-09-17 
Bilaga 3: Plan / Sektion, 2019-09-17 
Bilaga 4: Fasadritning, 2019-09-17 
Bilaga 5: Fasadritning, 2019-09-17 
Bilaga 6: Ansökan, 2019-09-17 
 
Ledamöternas förslag 
Kerstin Sterner (M) och Göran Olsson (S) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås eller beviljas. Ordförande finner att ansökan be-
viljas.  
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 54 214 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
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Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes 
ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
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 
   •   Energibalansberäkning 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
 
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). 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2019-10-22 19 
   
   
BMN § 148 Dnr: L 2019-000206  
   

Bygglov Tillbyggnad Enbostadshus,  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”NORGÅRDSVÄGEN M.M.” fastställd av länsstyrelsen 1971-
06-30. 
 
Följande befintliga avvikelser noteras mot plan. 
   •   Avstånd till tomtgräns avviker mot BS § 39, 1,5 m mot best. 4,5 m 
   •   Ca. 20 av byggnaden är placeras på prickad mark, dvs mark som ej får bebyggas. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Våningsantalet överskrids med 1 
   •   Byggnadshöjd överskrids med 0,3 m 
   •   Antal lägenheter överskrids med 1 
 
 
Ärendet har ej skickats på remiss. 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Ingen erinran har inkommit. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 2 kap 6 § PBL framgår bl.a. att byggnader ska utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Den tänkta ombyggnaden bedöms vara fören-
lig med ovanstående. Tillgänglighetskravet bedöms vara uppfyllt. 
 
Enligt 9 kap 31b § PBL framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljpla-
nen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och är liten.  
Om avvikelser tidigare godtagits ska en samlad bedömning göras av dessa tillsammans 
med den avvikande åtgärd som söks.  
 
Då tänkt åtgärd strider mot ett flertal av detaljplanens bestämmelser  kan inte avvikelsen 
anses vara en sådan som avses i 9 kap 31b § PBL, utan så stor att det ej är möjligt att bevilja 
bygglov. 
  
Bygglovshandläggare föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-08 
Bilaga 2: Situationsplan, 2019-09-03 
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Bilaga 3: Plan/sektion, 2019-09-03 
Bilaga 4: Fasadritningar, 2019-09-03 
Bilaga 5: Ansökan, 2019-09-03 
 
Jäv 
Hans Wickstrand (KD) anmäler jäv, och deltar därför inte i handläggningen av ärendet. 
 
Ledamöternas förslag 
Lars Mikael Andersson (S) och Kerstin Sterner (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås eller beviljas. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Avgiften för bygglovet är 20 368 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
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 
   •   Kopia på färdigställandeskydd 
   •   Bygghandlingar innefattande måttsatta ritningar och principdetaljer 
   •   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). 
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Förhandsbesked Nybyggnad Fritidshus,  
 
Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus om 45 kvm på rubricerad fas-
tighet.  
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan saknas detaljplan. 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Platsen finns upptagen i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar samt till fastighetsägare för hörande.  Fastighetsägaren 
har inkommit med skrivelse där man önskar förlängd svarstid till 18 oktober 2019. I övrigt 
ingen erinran från grannar. 
 
Den aktuella platsen som framgår av ansökan, är belägen i mycket nära anslutning till ha-
vet. Marknivån är låg och om man skulle bebygga platsen så skulle det krävas stora mäng-
der fyllnadsmaterial för att klara tillräcklig höjd med hänsyn tagen till stigande vatten. En-
ligt länsstyrelsen skall fritidshus, utan att andra åtgärder vidtas, uppföras med en höjd fär-
digt golv (FG+) är högre än +3,4 meter över normalvattennivå.  
 
Om så pass omfattande markarbeten skulle vidtas på platsen skulle det förutom att ge ett 
påtagligt onaturligt uttryck i den rådande landskapsbilden samt också kunna medföra 
stora konsekvenser för dagvatten och avrinning från området. 
 
Enligt 4 kap. 2 §, plan- och bygglagen, PBL, skall kommunen med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera be-
byggelsemiljöns utformning för 
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till be-
hovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,  
   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sam-
manhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. 
 
Den sammanvägda bedömningen är att på grund av den låga marknivån, anses inte platsen 
lämplig att bebygga och därmed uppfylls inte kravet enligt 2 kap. 5§, plan- och bygglagen, 
PBL, att mark som bebyggs skall vara lämplig för ändamålet och om marken skulle  höjas 
tillräckligt uppfylls inte kraven enligt 2 kap., 6§, PBL gällande landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
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Med tanke på områdets fysiska miljö och de förhållanden som råder på platsen är bedöm-
ningen att området även omfattas av kravet på detaljplanering enligt 2 kap., 4§, plan- och 
bygglagen, PBL. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-14 
Bilaga 2: Ansökan, 2019-09-20 
Bilaga 3: Situationsplan, 2019-09-20 
Bilaga 4: Bilder, 2019-09-20 
Bilaga 5: Bilder, 2019-09-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå förhandsbesked enligt 2 kap 4,5,6 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Avgiften för avslaget är 8 008 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
Upplysningar 
Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. 
Besvärshänvisning bifogas. 
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Bygglov Nybyggnad Komplementbyggnad,  
 
Ansökan avser permanent bygglov för en byggnad som idag har beviljat tidsbegränsat 
bygglov för bostad på rubricerad fastighet. Byggnaden är ca 26 kvm. 
 
Planförhållande 
För området gäller detaljplan ” DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I GAMLA GÅRDASKO-
LAN, HÖNÖ 2:67” fastställd av länsstyrelsen 2019-07-10. 
 
Följande nya avvikelser mot plan noteras: 
   •   Byggnad placeras på mark som enligt detaljplan ej får förses med byggnad, s.k. prick-
mark 
 
Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Ärendet har skickats till grannar för hörande. Svarstiden går ut 2019-10-18. 
Åtgärden medför avvikelser mot bestämmelser i detaljplan men strider inte mot syftet med 
densamma. Åtgärden bedöms ha god färg-, form- och materialverkan. Åtgärden bedöms 
inte medföra betydande olägenhet för någon granne. 
 
Avvikelsen att byggnad i sin helhet uppförs på prickmark anses vara en för stor avvikelse 
att godta som en liten enligt 9 kap. 31b§, plan- och bygglagen, PBL. 
 
Bilagor  
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-10-14 
Bilaga 2: Situationsplan, 2019-09-10 
Bilaga 3: Fasadritning, 2019-09-10 
Bilaga 4: Sektionsritning, 2019-09-10 
Bilaga 5: Planritning, 2019-09-10 
 
Ledamöternas förslag 
Björn Johanson (M) föreslår att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan ska avslås eller beviljas. Ordförande finner att ansökan be-
viljas. 
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Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b § plan- och byggla-
gen (2010:900). 
 
Startbesked beviljas ej. Vänligen se upplysningar nedan. 
 
Avgiften för bygglovet är 7 114 kr (enligt plan- och bygglovtaxa fastställd av kommunfull-
mäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 
 
 
Upplysningar 
Åtgärden får ej påbörjas förrän fyra veckor efter beslut om lov kungjorts, om åtgärden på-
börjas efter dessa fyra veckor gått utan att beslutet vunnit lagakraft sker åtgärden på egen 
risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det blir överklagat. Det är sökandes 
ansvar att försäkra sig om att beslutet har vunnit laga kraft. 
 
Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för startbe-
sked: 
 

• Förslag till kontrollplan (som avser detta ärende) 
• Energibalansberäkning 

 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
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Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
 
 
Inget att redovisa. 
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Information, utbildningar och övriga frågor 
 
1. Information om beslut och domar. 

 
a) Saken: Länsstyrelsen, 2019-09-30, överklagande av positivt förhandsbesked,  

 
 

Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och lämnar ärendet åter 
till Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun för ny handläggning. 

 
 

2. Enhetschef informerar. 
 
Andréas Beutler, plan-, bygg- och miljöchef, informerade om följande: 
 
- Arbetet med budgeten för 2020 
- Arbetet med Öckerö nya centrum 

 
 
Informationen noteras till protokollet. 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 

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

Följande delegeringsbeslut redovisades på dagens sammanträde; 

1. Beslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektör under 2019-09-10 – 2019-09-30 

2. Beslut fattade av handläggare inom bostadsanpassning under 2019-08-12 – 2019-10-
02 

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

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




