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Rivning enbostadshus,  

Ansökan avser rivningslov för att riva ett enbostadshus på rubricerad fastighet. 

Planförhållande 
För området gäller detaljplan ”Hönö omf Hedens By” fastställd av länsstyrelsen 1988-02-
11. 

Kulturmiljöprogrammet 
Byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns 
kulturmiljöprogram. 

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

Rivningslov enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska ges för en åtgärd som avser en 
byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdes-
bestämmelser, eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Sökt åtgärd omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan. Byggnaden är dock betecknad 
som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö kommuns kulturmiljöprogram. Fastigheten är 
inom med q betecknat område där man inte får vidta sådan ändring av befintligt byggnad 
som förvanskar dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Enligt en antikvarisk för-
undersökning är kostnaderna vid nybyggnation och renovering ungefär lika stora och de 
kulturhistoriska förlusterna blir i stort sett lika stora. Rekommendation är ett långsamt 
och försiktigt restaureringsarbete där det färdiga resultatet hade haft en lägre standard 
men med ett i stort sett oförändrat kulturellt värde. 

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

Bilagor  
Tjänsteskrivelse 2020-08-14 
Ansökan 2020-04-22 
Antikvarisk besiktning 2020-04-22 
Projektbeskrivning 2020-06-16 

Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Göran Olsson (S), Hans Wickstrand (KD) och Kerstin Sterner (M) föreslår att bevilja riv-
ningslov med motiveringen att beviljandet av rivningslov inte kommer ändra fastighetens 
karaktär eller anpassning till omgivningen väsentligt, då nytt boningshus enligt villkor ska 
ha samma utseende och byggas i samma material, innebärande att kulturvärdet bevaras. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag eller enligt Göran 
Olssons (S), Hans Wickstrands (KD) och Kerstin Sterners (M) förslag. Ordförande finner 
att nämnden beslutar enligt Göran Olssons (S) m fl förslag. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja rivningslov enligt 9 kap 34 § plan- och byggla-
gen (2010:900). 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs i detta ärende. 

Avgiften för beviljat rivningslov är 6 298 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura på avgiften skickas separat. 

Som villkor för beslutet gäller: 
- Den nya byggnaden ska utformas så att den efterliknar det befintliga huset så mycket som
möjligt enligt projektbeskrivning daterad 2020-06-16 samt att bygglov erhålls för åtgärden
innan ett startbesked för rivningsarbetena kan lämnas.

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).  

Anmälan om kontrollansvarig ska lämnas in. Senast vid det tekniska samrådet ska följande 
redovisas: 
- Förslag till rivningsplan

Åtgärden kräver tillstånd från samtliga fastighetsägare. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller rivningslovet i fem år från den dag som be-
slutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
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Lovpliktig åtgärd tillbyggnad enbostadshus,  

Bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för tillbyggnad av en altan på bostadshuset på 
fastigheten  daterad 2016-10-11. Beslutet överklagades av en berörd granne. 
Mark- och miljööverdomstolen upphävde bygglovet 2019-05-20. 

Byggenheten skickade därefter information till fastighetsägaren om att ärendet kommer att 
behandlas på bygg- och miljönämnden. Fastighetsägaren inkom med en skrivelse 2019-10-
20, där det beskrevs att altanen på deras fastighet  nu är flyttad så att den 
inte längre är bygglovspliktig. Därefter har platsbesök genomförts och det har konstaterats 
att altanen även i sin nuvarande utformning kräver bygglov. Fastighetsägaren har därför 
uppmanats att inkomma med förklaring och även möjlighet att vidta rättelse enligt 11 kap 
54 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Ägarna till fastighet  och byggnadsverket har inkommit med en förklaring 
och därmed fått chans att yttra sig, se bilaga. 

Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av 
att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte 
har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen. 

Enligt 9 kap. 4f § PBL, för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus 
krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en 
uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter 
och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de gran-
nar som berörs medger det.  

Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseom-
råde som avses i 8 kap. 13 §. Lag (2019:412). Fastigheten  är belägen inom 
kulturmiljöområdet och byggnaden är betecknad som särskilt bevarandevärd enligt Öckerö 
kommuns kulturmiljöprogram. Bygglov kan ej beviljas enligt beslut från MÖD 2019-05-20, 
Mål nr P 9818-18.  

Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig el-
ler huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åt-
gärden (åtgärdsföreläggande). 

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestäm-
melse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om  
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överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i 
det enskilda fallet är oproportionerlig. Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktions-
avgift, eller för att sätta ned avgiften föreligger inte. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse 2020-08-13 
Bilder 2020-05-25 
Inkommande skrivelse (anmälan) 2020-05-25 
Utgående skrivelse 2020-06-11 
Inkommande skrivelse fastighetsägare 2020-06-16 
Utgående skrivelse 2020-07-23 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs 

) samt  ( ), ägare till fastigheten
 att senast inom två månader från det att beslut har vunnit laga kraft, vidta

rättelse genom att avlägsna altanen.

2. Besluta om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och
bestämmelser om byggsanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 § 1p. plan- och
byggförordningen, tas av fastighetsägaren  ägare till 50%
av fastigheten samt  ägare till 50% av fastigheten.
Byggsanktionsavgiften uppgår till 11 825 kr.

Upplysningar 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att detta beslut vinner laga 
kraft enligt 11 kap. 61 § plan- och bygglagen. Separat faktura kommer att skickas. 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas. 

Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygg-
lagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad 
och hur det ska ske. 
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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 2020-06-16 – 2020-08-16

2. Beslut fattade av bygginspektör och bygghandläggare under 2020-06-16 – 2020-08-17

Bygg- och miljönämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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Information, utbildningar och övriga frågor 

1. Information om beslut och domar
Saken: Överklagande av beslut om nekat tillstånd till
avloppsanläggning på fastigheten i Öckerö
kommun

Beslut: Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till
Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun för fortsatt handläggning.

2. Serveringstillsyn av restauranger med anledning av Covid-19
Jan-Eric Bäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, och Jonas Henriksson, miljöinspektör,
informerade om serveringstillsyn av restauranger med anledning av Covid-19.

3. Introduktion till Netpublicator.
Lina Didriksson Larsson, enheten för juridik och kansli, informerade om hur man an-
vänder Netpublicator i surfplattorna för att motta och arbeta i handlingar och kallelser.

4. Enhetschefen informerar

Andréas Beutler, enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten, informerar om aktuellt
på enheten, inklusive hur sommaren har varit.

Informationen noteras till protokollet. 




