


























 

 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 
 
Bemötande av yttrande avseende Dnr SBN 2020-000056  
 

 
Fastighetsägaren har inkommit med yttrande daterad 2020-10-15 över förvaltningens 
tjänsteskrivelse och angivit att rivning av olovligt utförda åtgärder har påbörjats och 
kommer att färdigställas till 2020-10-20. 
 
Förvaltningen har varit på tillsynsbesök 2020-10-15 och konstaterat att Endast 
container är borttagen. De övriga åtgärderna är inte påbörjade men fastighetsägaren 
har tid till 20 oktober då förvaltningen kommer åter igen utföra tillsynsbesöket. 

 
Fastighetsägaren bestrider förbudet att vid vite om 100 000 kr fortsätta 

restaurangverksamhet på fastigheten Tullinge 17:129. Han har angivit att han kommer att 

utföra rättelse och river de tillbyggda byggnadsdelarna. Detta innebär att ytorna ska 

återuppbyggas i enlighet med bygglov dnr SBN 2020-601. Enligt bygglov krävs det start- 

och slutbesked för att byggnaden ska kunna tas i bruk. Det framgår även att 

ytorna/funktionerna är nödvändiga för att kunna fortsätta verksamheten.  

Förutsättningar att meddela förbudet för fortsatt restaurangverksamhet föreligger och 

storlek på vite proportionerligt med hänsyn till att förvaltningen. 

 
Fastighetsägaren hävdar att det finns bygglov för caféverksamhet. Bygglov dnr LOV 

08-858 anser endast blomsterförsäljning. Beslutet innehöll en upplysning om att 

caféverksamheten behövde tillstånd från kommunens miljöenhet. Informationen har 

fastighetsägaren jämställt med beviljande av lov för verksamheten. Att verksamheten 

kräver bygglov framgår även länsstyrelsens beslut. 

 

Tjänsteskrivelsen är inte felaktig avseende vilken/vilka lov som finns på fastigheten. 

 



 

 

Om fastighetsägaren vidtar rättelse före nämndmötet den 20 oktober 2020 finns det inte 

någon grund för byggnadsnämnden att ta ut någon byggsanktionsavgift enligt 

tjänsteskrivelsens förslag till beslut, punkterna l, 3, 4 och 5. Det anger även 

tjänsteskrivelsen. 

 
Fastighetsägaren har angivit att: 
Bygglovsenheten föreslår att förbjuda fastighetsägaren att fortsätta den pågående 

verksamheten på fastigheten vid vite om 100 000 kr. Utifrån tjänsteskrivelsen går det 

inte att utläsa på vilken grund kommunen avser att förbjuda restaurangverksamheten 

vilket gör beslutsförslaget svår att bemöta. Byggnadsnämnden får besluta om förbud 

mot användning av byggnadsverk i två situationer, vid säkerhetsbrister samt om det 

inte finns förutsättningar för att ge slutbesked (11 kap. 33 § PBL).  

 
Slutbesked kan erhållas efter att fastighetsägaren och förvaltningen har haft teknisksamråd 
och erhållit startbesked. Startbesked ange alla kriterier för att ett slutbesked ska kunna erhållas. 
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