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Tjänsteskrivelse

BRUNN 1:609: Byggsanktionsavgift och avslag på
ansökan om bygglov (i efterhand) för nybyggnad av
komplementbyggnad
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att
1. ta ut byggsanktionsavgift av
med
stöd av 11 kap. 51 och 57 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL, för att
utan bygglov och startbesked ha uppfört komplementbyggnad om 29 kvm
byggnadsarea på fastigheten Brunn 1:609, Värmdö.
2. fastställa byggsanktionsavgiften under punkt 1 till 14 560 kr baserat på
14 kvm sanktionsarea med stöd av 9 kap 6 § p.2 plan- och
byggförordningen (2011:338), förkortad PBF.
3. byggsanktionsavgiften i punkten 2 ska betalas solidariskt av
senast två månader efter delgivning
av detta beslut, med stöd av 11 kap 57 och 61 §§ PBL. Faktura skickas
separat.
4. byggsanktionsavgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
5. avslå bygglov i efterhand för uppförande av komplementbyggnad.
6. förelägga
enligt 11 kap. 20 § PBL att utföra rättelse
genom att riva komplementbyggnaden då den strider mot gällande
planbestämmelser. Rivning ska senast 2018-09-03. Fotografier ska skickas
in till bygg- och miljöavdelningen senast 2018-09-04 på att
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komplementbyggnaden är riven. SE BILAGA NR 1.
7. I det fall
inte följer föreläggandet i
punkt 6 kommer bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ta ut samma
belopp vardera om 35 000 kr (löpande vite) varje kvartal räknat från och
med det datum som anges i punkt 6 med stöd av 11 kap. 37 § plan- och
bygglagen (2010:900) PBL.
8. Besluta om särskild handräckning och verkställighet av detta beslut, att
kronofogdemyndigheten undanröjer den olovliga uppförda
komplementbyggnaden på fastigheten Brunn 1:609 enligt markerad på
situationsplan, bilaga nr 1. Om komplementbyggnaden inte är undanröjd
till 2018-09-03 kommer begäran om särskild handräckning och
verkställighet att begäras.
9. med stöd av 9 kap. 2 § Plan- och byggförordningen (2011:338) PBF. Om
den avgiftsskyldige inte vidtar rättelse efter ett beslut har tagits om
byggsanktionsavgift, ska en ny avgift tas ut. Varje sådan avgift tas ut med
dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för
överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp (ppb). En ny avgift får
beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse
(förordning 2013:308).
10. Beslut om föreläggande och vite skickas till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 11 kap. 20, 37, 51, 57, 61 §§ plan- och bygglagen
(PBL) och 9 kap. 1§, 2§, 6 § p.2 plan- och byggförordningen (PBF).

Beslutsunderlag
Byggsanktionsavgift
Byggnadsplan nr 64
Satellitbild 2015
Satellitbild 2017 med mätning av avstånd
Förslag till kontrollplan,
inlämnad 2018-04-25
Situationsplan,
inlämnad 2018-04-25
Plan-, fasadritning,
inlämnad 2018-04-25
Konstruktivt tvärsnitt,
inlämnad 2018-04-25
Nybyggnadskarta,
inlämnad 2018-04-25

Ärendet
En anmälan om lovfri komplementbyggnad om 25 kvm byggnadsarea inkom den
2015-04-02. Startbesked för bygglovfri åtgärd och faställande av kontrollplan
beviljades 2015-04-07 i ärendenr BYGG.2015-04-07.
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Då slutanmälan efter två år saknades mejlades en skrivelse om påminnelse till
daterad 2017-08-07 om att återkoppla till bygg- och
miljöavdelningen med besked på status i ärendet. En påminnelse av tidigare
skrivelse postades ut den 2018-01-05, 2018-01-26 och 2018-03-19.
Platsbesök företogs 2018-03-29. Den uppförda byggnaden mättes till 6,55 * 4,55
= 29,8 kvm.

Förutsättningar
Fastighetens tomtareal är 1 070 kvm landareal och 0 kvm vattenareal.
Fastigheten är bebyggd med huvudbyggnad och komplementbyggnad.
Komplementbyggnaden som
söker bygglov för i efterhand.
Som detaljplan för fastigheten gäller byggnadsplan nr 64 fastställd 1960-02-29
med byggrätt om 200 kvm BYA för huvudbyggnad. Byggrätt för
komplementbyggnad medges ej i byggnadsplanen för fastigheter med tomtareal
mindre än 3000 kvm.
Besök på fastigheten har företagits 2018-03-29 samt har möte ägt rum den
2018-04-13 på kommunhuset med

Kommunicering
Kommunicering av förslag till beslut har skett med
2018-05-07 och 2018-05-29.

den

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
En anmälan om Attefalls komplementbyggnad inkom 2015-04-02, startbesked
beviljades 2015-04-07 med en storlek på 25 kvm BYA och 4 meter i
taknockshöjd.
Komplementbyggnaden har blivit utförd större än 25 kvm BYA och enligt 9 kap.
4a§ PBL får komplementbyggnad inte ha en större byggnadsarea (BYA) än
25 kvm. Då komplementbyggnaden har blivit större än 25 kvm BYA avviker
byggnaden från det lämnade startbeskedet.
Bygg- och miljöavdelningens bedömning är att komplementbyggnaden har utförts
utan bygglov och startbesked. Byggnaden står på prickmark idag.
Då åtgärden utförts utan bygglov och utan startbesked bedöms åtgärden vara
olovligen uppförd och därmed tas en sanktionsavgift ut. Beräkningsgrundande
formel (0,25*45 500)+(0,005*45 500*14). Sanktionsavgiften blir därför
14 560 kr baserat på 14 kvm sanktionsarea.
har inkommit med ansökan om lov i efterhand för
komplementbyggnaden. Efter utredning visar gällande byggnadsplanen att
byggrätt för komplementbyggnad inte medges för fastigheter understigande
3 000 kvm i tomtareal. Brunn 1:609 har en tomtareal om 1 070kvm.
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Bygglov i efterhand kan därför ej medges då byggrätt för komplementbyggnad
saknas på fastigheten.

Information och upplysning
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter det datum då det kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, och tre veckor efter det att berörd sakägare delgivits såvida det
inte överklagas.
En överträdelse har skett av bestämmelser i PBL och bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska därför enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift.
En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 53 § PBL tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Storleken på byggsanktionsavgiften regleras av 9 kap. PBF och fastställs med
tillämpning av det prisbasbelopp som gäller det år som beslutet om avgiften
fattas. Aktuellt prisbasbelopp för år 2018 är 45 500 kronor.
Byggsanktionsavgiften i rubricerat ärende framgår närmare av 9 kap. 6 § p. 2
PBF och är 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av komplementbyggnadens sanktionsarea.
Storleken på den byggsanktionsavgift som
sammanlagt 28 224 kronor enligt följande formel:
(0,25*45 500)+(0,005*45 500*14)

ska betala uppgår till

Betalning av byggsanktionsavgiften ska ske inom tre månader efter delgivning av
detta beslut, med stöd av 11 kap. 57 och 61 §§ PBL
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Sändlista
Delges beslut
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Om du tagit del av beslutet genom kungörelse i post- och inrikes tidningar ska ditt
överklagande ha inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 4
veckor efter att det har kungjorts.
Hur du utformar sitt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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Bilaga 1
Tjänsteanteck
kning 2018-05-25
Komplementbyggnad
K
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d på
å fastigheten
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Br nn 1:609,
Brunn
1 609 BYGG.2015.2284
BYGG 2015 228
84.

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Brunn 1:609

Bilaga nummer

1

%\JJQDGVQlPQGHQVGLDULHQXPPHU
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bUHQGHEHVNULYQLQJ
bUHQGH

3nE|UMDWnWJlUGXWDQVWDUWEHVNHG

9DGEHU|UnWJlUGHQ"

/RYHOOHUDQPlOQLQJVSOLNWLJDnWJlUGHUVRPU|UHQ
byggnad

9LONHQW\SDYnWJlUGJlOOHUGLWW
lUHQGH"

Nybyggnad

9LONHQW\SDYE\JJQDGEHU|U
nWJlUGHQ"

Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
DQPlODQLQOlPQDGLQQDQnWJlUGHQ
SnE|UMDGHV"

Nej

Area

29

3ODQRFKE\JJI|URUGQLQJ  NDSS
%\JJVDQNWLRQVDYJLIWHQI|UDWWWURWVI|UEXGHWLNDSSODQRFKE\JJODJHQ  SnE|UMDHQ
VnGDQQ\E\JJQDGVRPNUlYHUORYHQOLJWNDSI|UVWDVW\FNHWHOOHUI|UVWDVW\FNHWDHOOHU
SODQRFKE\JJODJHQHOOHUNUlYHUDQPlODQHQOLJWNDSI|UVWDVW\FNHWHOOHULQQDQ
E\JJQDGVQlPQGHQKDUJHWWHWWVWDUWEHVNHGlU
I|UHQNRPSOHPHQWE\JJQDGHWWNRPSOHPHQWERVWDGVKXVHOOHUHQDQQDQOLWHQE\JJQDG
SULVEDVEHORSSPHGHWWWLOOlJJDYSULVEDVEHORSSSHUNYDGUDWPHWHUDYE\JJQDGHQVVDQNWLRQVDUHD

%HUlNQLQJ
Sanktionsarea

14

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

45 500 kr (2018)

%HUlNQLQJVJUXQGDQGHIRUPHO

(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

%HUlNQLQJ

(0,25*45500)+(0,005*45500*14)

%HUlNQDGVDQNWLRQVDYJLIW

14 560 kr

