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Bygglovhandläggare

Tjänsteskrivelse

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder;
byggsanktionsavgift
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att:
1. Ta ut en sanktionsavgift av fastighetsägarna att betalas av antingen
eller
enligt 11 kap. 51 och 57 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) för att utan startbesked utfört markåtgärder med schaktning
och fyllning om 103 kvadratmeter inom sin fastighet Värmdövik 1:36,
2. Fastställa sanktionsavgiften under punkten 1 till 5 005 kronor i enlighet
med 1 kap. 7 § p. 1 och 9 kap. 17 § p. 1 plan- och byggförordningen
(2011:338),
3. Sanktionsavgiften under punkten 2 ska betalas senast två månader efter
delgivning av detta beslut enligt 11 kap. 61 § PBL. En faktura på
sanktionsavgiften skickas ut separat.

Stöd för beslut
9 kap. 11 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, 11 kap. 51 §, 57 §, 58 § och 61 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
1 kap. 7 § p.1 och 9 kap. 1 § och 17 § p. 1 plan- och byggförordningen
(2011:338), PBF.

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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Ärendet
Klagomål inkom 2015-11-18 från fastigheten Värmdövik 1:37 med anmärkning
på att fastighetsägaren till Värmdövik 1:36 utfört olovliga markåtgärder.
Lagfarna fastighetsägare till Värmdövik 1:36 är
Förfrågan med bifogat klagomål skickades till fastighetsägaren 2015-11-18 för
bemötande.
Tillsynsbesök har skett på fastigheten 2015-12-03 och 2016-03-16, se nedan.
Kommunicering med fastighetsägaren har skett via brev, e-post och telefon.
Fastighetsägaren
har per telefon 2016-03-15 i huvudsak uppgett
följande. Han blev erbjuden schaktmassor gratis och att det gick lite fort med
leveransen av schaktmassorna till utfyllnad av marken på fastigheten. Han har i
efterhand förstått att han skulle sökt marklov för markåtgärderna och att en
sanktionsavgift kommer tas ut för de olovliga åtgärderna.
Fastighetsägaren har informerats per telefon, e-post och vid besök på fastigheten
2016-03-16 om att en sanktionsavgift kommer tas ut för de olovliga
markåtgärderna och att frågan om sanktionsavgift kommer tas upp vid bygg-,
miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2016-04-12.
Klagande har fått del av det som tillkommit i ärendet.
Fastighetsägaren har i relaterat ärende i Bygg.2015.6113 ansökt om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus. Frågan om marklov i efterhand kommer att
handläggas tillsammans med ansökan om bygglov.
Tillsynsbesök
Besök på fastigheten har påvisat att markåtgärder utförts med markutfyllnad av
schaktmassor (sprängsten och jord). Marken där markåtgärderna utförts har
förändrats i höjdläge med mellan 0,60-1,30 meter jämfört med den ursprungliga
marknivån. Markåtgärderna har bedömts som sådana marklovpliktiga åtgärder
som kan medges i efterhand. Mätning med laser 2016-03-16 har visat att den
marklovpliktiga bruttoarean är 103 kvadratmeter. Fotodokumentation finns, se
bilagor.
Kommunicering
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren
2016-03-17 per telefon och e-post. Fastighetsägaren har även fått förslag till
beslut uppläst per telefon.
Fastighetsägaren har inte haft några ytterligare synpunkter att tillföra till ärendet
än de han uppgav per telefon 2016-03-15 och vid tillsynsbesök 2016-03-16 om att
han blev erbjuden schaktmassor gratis och att det gick lite fort med leveransen av
schaktmassorna till utfyllnad av marken på fastigheten. Han har i efterhand
förstått att han skulle sökt marklov för markåtgärderna och att en sanktionsavgift
kommer tas ut för de olovliga åtgärderna.
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Förutsättningar
Detaljplan 171 och byggnadsplan 147 gäller som planbestämmelser för
fastigheten.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Det krävs marklov enligt 9 kap. 11 § PBL för schaktning och fyllning som inom
ett område med detaljplan som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt/fastighet.
Besök på fastigheten har konstaterat att fastighetsägaren utfört markåtgärder som
medfört att marknivån i höjdläge förändrats med mellan 0,6-1,3 meter.
Fastighetsägaren har i den kommunicering som förevarit i ärendet förklarat att det
gick lite fort med leveransen av schaktmassorna till utfyllnad av marken på
fastigheten. Fastighetsägaren har även uppgett att han förstått att han skulle haft
marklov med startbesked för de utförda markåtgärderna och att det olovligt
utförda är förenat med en sanktionsavgift.
Det noteras att i samband med besök på fastigheten har bedömning gjorts att det
finns förutsättningar för att bevilja marklov i efterhand för de utförda
markåtgärderna. Frågan om marklov i efterhand handläggs av praktiska skäl
tillsammans med fastighetsägarens ansökan om bygglov i ärende
Bygg.2015.6113.
Bygg- och miljöavdelningens bedömning är, mot bakgrund av det underlag och
den utredning som finns i ärendet, att det skett en sådan avsevärd förändring av
höjdläget på fastigheten som avses i 9 kap. 11 § PBL för vilket det krävs marklov
och att fastighetsägaren påbörjat en sådan markåtgärd som enligt 10 kap. 3 § p. 1
PBL inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Eftersom
fastighetsägaren har utfört markåtgärder utan startbesked ska därför
byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL.
Beräkning av sanktionsavgiften framgår av 9 kap. 17 § p. 1 PBF och är 0,025
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
sanktionsarean. Enligt 1 kap. 7 § PBF är sanktionsarean den area som i lov- och
anmälningspliktig åtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.
Mätning med laser på fastigheten 2016-03-16 har visat att den marklovpliktiga
bruttoarean är 103 kvadratmeter som då ska minskas med 15 kvadratmeter till 88
kvadratmeter som då utgör sanktionsarean.
Storleken på sanktionsavgiften uppgår till sammanlagt 5 005 kronor enligt
följande formel: (0,025 x 44 300) + (0,001 x 44 300 x 88 kvm) = 5 005,9 kronor
och avrundas nedåt till 5 005 kronor.
Det som fastighetsägaren uppgett om vad som föranledde markåtgärderna är inte
sådana omständigheter som medför att avgiften ska sättas ned eller efterges enligt
11 kap. 53 och 53a §§ PBL. Full sanktionsavgift ska därmed tas ut.
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden att
besluta i enlighet med förslag till beslut ovan.
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Bilagor - underlag som ingår i bedömningen
1.
2.
3.
4.

Översiktsbild Värmdövik 1:36, (pdf-fil 2 bilder)
Bilder markarbeten före, pågående och efter, (pdf-fil 9 bilder)
Bilder inspektion 2015-12-03, (pdf-fil 10 bilder)
Karta höjdkurvor Värmdövik 1:36, laserdata 2011 och 2015

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 9 kap. 11 § PBL krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom
ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt.
Enligt 10 kap. 3 § PBL framgår det bl a att en åtgärd inte får påbörjas innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked om åtgärden avser bygglov, marklov
eller rivningslov.
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), 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 PBL
m.m.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL eller
i föreskrifter som meddelats med stöd av PBL.
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet om inte det är oskäligt med hänsyn
till de specifika undantag som anges såsom vid sjukdom, överträdelsen berott på
en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller
kunnat påverka, eller vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en
överträdelse skulle inträffa.
11 kap. 53a § PBL framgår bl a att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får
sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till
den överträdelse som begåtts.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en sanktionsavgift tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till den fastighet som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.
Enligt 11 kap. 58 § PBL framgår det att innan byggnadsnämnden beslutar om en
sanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
11 kap. 61 och 62 §§ PBL framgår att byggsanktionsavgiften ska betalas inom
viss tid samt att byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen när
byggnadsnämnden beslutat att ta ut avgiften.
9 kap. 1 § PBF reglerar storleken på byggsanktionsavgiften som baseras på
aktuellt prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. För år
2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.
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Enligt 9 kap. 17 § p. 1 PBF framgår det att sanktionsavgiften, för att utan
startbesked påbörja en markåtgärd med schaktning och fyllning inom en tomt, är
0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av
sanktionsarean.
Enligt 1 kap. 7 § p. 1 PBF avses sanktionsarea den area som i lov- och
anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination
av dessa minskad med 15 kvadratmeter.

Information och upplysning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Stockholm, se bilaga.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN
Jelinka Hall
Avdelningschef

Kenneth Carlgren
Bygglovhandläggare

Bilagor

Sändlista
Delges beslut
Fastighetsägarna Värmdövik 1:36
Delges beslut, MB+REK
Fastighetsägaren Värmdövik 1:37 (klaganden)
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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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Fastighet: Värmdövik 1:36,
Ärende: Bygg.2015.5908

171

Fastighet: Värmdövik 1:36,
Ärende: Bygg.2015.5908
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