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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 

_______________________________________________________________ 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att  pkt 1 - ta ut en byggsanktionsavgift om 29 136 kronor av 

fastighetsägaren Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress 
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktig 
tillbyggnad totalt om 26,6 m² på verksamhetsbyggnad innan 
byggnadsnämnden meddelat startbesked för åtgärden. Se 
beräkningsbilaga 2-1. 

 
att  pkt 2 – inte ta ut en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren Tor 

Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50 
Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktiga parkeringsplatser totalt om 
389 m² innan byggnadsnämnden meddelat startbesked för åtgärden.  

 
att  pkt 3 - ta ut en byggsanktionsavgift om 70 950 kronor av 

fastighetsägaren Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress 
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktig 
tillbyggnad på huvudbyggnaden (handelsbyggnaden) i form av 
skärmtak totalt om 40 m² innan byggnadsnämnden meddelat startbesked 
för åtgärden. Se beräkningsbilaga 2-2. 

 
att  pkt 4 - ta ut en byggsanktionsavgift om 12 534 kronor av 

fastighetsägaren Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress 
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktig 
fristående byggnadsverk, väderskydd, totalt om 18 m² på 
verksamhetsbyggnad innan byggnadsnämnden meddelat startbesked för 
åtgärden. Se beräkningsbilaga 2-3. 

 876Referens Mottagare 

Katarina Balog 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
  
 

Fastighet: TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN 82) 
Ärende:  Tillsynsärende startbesked saknas för tillbyggnader 

och ändrad användning 

Fastighetsägare Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056,  
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge 
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att  pkt 5 - ta ut en byggsanktionsavgift om 7 095 kronor av 

fastighetsägaren Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress 
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktig 
container, totalt om 25 m² innan byggnadsnämnden meddelat 
startbesked för åtgärden. Se beräkningsbilaga 2 - 4. 

 
att     pkt 6 - vid vite om 100 000 kronor förbjuda fastighetsägaren Tor  
         Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50  
         Tullinge, fortsätta den pågående restaurangverksamheten på  
         fastigheten Tullinge 17:129, Katrinebergsvägen 82. Besluten gäller enligt 
         11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om de överklagades. 
 
att    pkt 7 med stöd av 11 kap. 37 § PBL förpliktas vidare fastighetsägaren 
        Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50  
        Tullinge att vid vite om 100 000 kronor för varje gång som förbudet 
        överträddes. Besluten gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, även  
        om de överklagades. Besluten gäller till dess det visats att gällande  
        tekniska egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet,  
        säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och  
        miljön, tillgänglighet samt säkerhet vid användning, uppfyllts genom att 
        start- och slutbesked erhålls. 
 
att     pkt 8 – avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
         att ta ut avgiften har delgetts fastighetsägaren. 
 
att   pkt 9 – övriga anmälda punkterna (plank, växthus mm) lämna anmälan 
       utan åtgärd. 
 
Beslutet fattas med stöd av 9 kap 2§, 10 kap 3§, 11 kap 5, 20, 31, 37, 38, 51, 
53, 57, 58, 61 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 9 kap 1, 2, 7 pkt 
3, 8 pkt 3, 12 §§ plan- och byggförordningen (2011:338), PBF§ och 3 § Lag om 
Viten (1985:206), VitesL. 
 
Byggsanktionsavgift tas inte ut om rättelse sker innan ärendet har beslutats 
vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-10-20. 
 
Rättelse är  
pkt 1 rivning av olovligt uppförda tillbyggnader och återställande av 
byggnaden i enlighet med bygglov dnr LOV 2008-858 för blombutik  
pkt 3 att skärmtak med bärverk på huvudbyggnaden demonteras/rives fasaden 
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         återställs i enlighet med bygglov dnr SBN 2016-548  
pkt 4 Fristående väderskydd rivs med grundläggning, stolpar och tak 
pkt 5 Container borttransporteras från fastigheten. 
 
Bakgrund 

 
Kronologisk sammanfattning av relevanta händelse: 
 
2009-05-05 Bygglov för nybyggnad av blombutik dnr LOV 2008-858 Bilaga 3 
2010-04-26 Detaljplan för trädgårdsmästeri vann laga kraft 
2010-10-19 anmälan olovlig restaurangverksamhet dnr LOV 2010-781 Bilaga 4 
2011-02-09 restaurangverksamheten upphört dnr LOV 2010-781 Bilaga 5 
2012            livsmedelstillstånd för caféverksamhet  
2013-12-17 livsmedelstillstånd för sushi och wok  
2014-01-21 åter öppnar fastighetsägaren restaurangverksamheten  
                    dnr LOV 2010-781 Bilaga 5 
2014-03      uppdagades att tillbyggnader har uppförts dnr LOV 2010-781  
2015-07-02 begäran om förklaring dnr LOV 2010-781  
2015-09-09 lämnade fastighetsägaren förklaring dnr LOV 2010-781  
2015-10-20 förvaltningen via brev uppmanat att söka bygglov eller utföra  
                    rättelse dnr LOV 2010-781  
2016-03-14 har anmälan om olovlig tillbyggnad av skärmtak inkommit  
                   dnr LOV 2010-164 (gäller huvudbyggnad)  
2016-04-25 bygglov i efterhand för tillbyggnad dnr SBN 2016-284 Bilaga 6 
2016-07-29 bygglovsansökan för nybyggnad av handelsbyggnad samt rivning 
                   inkom till förvaltningen dnr SBN 2016-548 Bilaga 7  

                      (berör samtliga byggnader) 
2016-08-25 beslut lämna anmälan gällande restaurangverksamheten utan 
                   åtgärd dnr LOV 2010-781Bilaga 8 
2016-10-04 beslutet upphävdes av länsstyrelsen – återremittering  
                    dnr LOV 2010-781Bilaga 9 
2017-02-20 beslutade nämnden att förbjuda verksamheten  
                    dnr LOV 2010-781Bilaga 10 
2017-02-23 Slutbesked utfärdats tillbyggnaderna har rivits  
                   dnr SBN 2016-548 Bilaga 11 
2017-03-31 länsstyrelsen upphävde nämndensbeslutet  
                    dnr LOV 2010-781Bilaga 12 
2017           fastighetsägaren begärt planändring  
2019-04-18 detaljplanen 45-45 har vunnit lagakraft Bilaga 13 

2019-10-15 Bygglovsansökan i efterhand tillbyggnad och café 
                   dnr SBN 2019-898  
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2019-01-23 beslut neka bygglov för tillbyggnad och ändrad användning  
                   dnr SBN 2019-898 Bilaga 14 
2020-06-24 Länsstyrelsens beslut ”inte möjligt att ge bygglov”  
                   dnr SBN 2019-898 Bilaga 15  
2020-01-23 tillsynsärende startades dnr SBN 2020-56 Bilaga 16 

 
2020-02-18 Begäran om förklaring har skickats till fastighetsägaren 
                    dnr SBN 2020-56 Bilaga 17 
2020-02-27 Svar från fastighetsägaren inkom 
                   dnr SBN 2020-56 Bilaga 18 
2020-04-21 Beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen att lovförelägga  
                   fastighetsägaren dnr SBN 2020-56 Bilaga 19 
2020-05-09 har fastighetsägaren överklagat beslut om lovföreläggande  
                    dnr SBN 2020-56 Bilaga 20 
2020-07-22 bygglovsansökan för tillbyggnader och ändrad användning inkom 
                    dnr SBN 2020-601 Bilaga 21 

2020-06-04 Ny anmälan inkom om verksamheter och olovliga skärmtak mm 
                   dnr SBN 2020-458 
2020-08-18 har Länsstyrelsen avslagit överklagandet  
                    dnr SBN 2020-56 Bilaga 22 
2020-08-31 Samtliga pågående tillsynsärenden på fastigheten har  
                    sammanslagits för en mer rationell ärendehantering. 
                    Anmälan avser efter sammanslagning av ärende dnr  
                    SBN 2020:458 och det aktuella ärendet dnr SBN 2020-56: 
  1 tillbyggnad av blomsterförsäljningsbyggnad 

2 Ändrad användning från blomsterförsäljningsbyggnad till 
café/restaurang  
3 Tillbyggnad huvudbyggnad med skärmtak 
4 fristående väderskydd 
5 container 
6 plank/växthus 

 
 
Utredning i ärendet 
År 2009-05-05 gavs bygglov för nybyggnad av blomsterbutik, dnr LOV 08-
858-1. Byggnadens byggnads- och bruttoarea enligt lovet var 37,4 m2 och 
byggnaden skulle användas för blomförsäljning.  
Fastigheten låg på den tiden inom område utan detaljplan. 
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Bild 1 utdrag från lov dnr LOV 08-858-1 
 

 
 
Bild 2 utdrag från detaljplan 45-33 
År 2010-10-19 har anmälan om olovlig restaurangverksamhet inkommit  
från boende på Alpvägen, dnr LOV 2010-781.  
 

Detaljplan för 
trädgårdsmästeri (L) 45-33 
vann laga kraft 2010-04-26. 
 
Detaljplanen omfattar även 
småhusbebyggelse. 
 
Detaljplanens 
genomförande tid var 7 år. 
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Bild 3 urklipp från tidningen Mitt i Botkyrka 
 
2011-02-09 har förvaltningen förelagt för fastighetsägaren med att upphöra 
restaurangverksamheten som saknar bygglov. 
 
Enligt miljöenheten har restaurangverksamheten upphört mellan år 2010 och 
2014. 
 
2012 har fastighetsägaren sökt och fått livsmedelstillstånd för caféverksamhet 
(försäljning av smörgås, sallader, och uppvärmda pajer) från miljöenheten. 
Bygglov har ej sökts. 
 
2013-12-17 har fastighetsägaren sökt nytt miljötillstånd för tillagning av sushi 
och wok rätter 
 
2014-01-21 öppnar åter fastighetsägaren restaurangverksamheten  
 
2014-02-25 har ytterligare anmälan inkommit om störande 
restaurangverksamhet. Anmälningar även till miljöenheten har inkommit. 
 
2014-03 har miljöenheten genomfört kontroll av livsmedelsanläggningen. Vid 
kontrollen uppdagades att om- och tillbyggnader har uppförts. Inspektörerna 
har efterfrågat om bygglov finns för dessa delar av byggnaden. 

Sommaren år 2010 hyr 
fastighetsägaren ut 
byggnaden till Tullinge 
Wok och café.  
 
Vid årsskiftet 2010/2011 
stängs verksamheten på 
grund av att bygglov saknas. 
Händelsen beskrivs i 
tidningen Mitt i Botkyrka 
201103-15 
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Fastighetsägaren har angivit att han har dialog med bygglovsgruppen om 
tillbyggnaderna därför ytterligare anmälan inte lämnats in från miljöenheten. 
 

 
Bild 4 fotodokumentation ombyggnaden och tillbyggnaderna 
 
2014-05-20 har förvaltningen varit på tillsynsbesök och konstaterat att 
byggnaden har byggts till mot gatan med en taktäckt uteservering som är 
sammankopplad med tillbyggnaderna mot gården. Tillbyggnader mot gården 
samt flera skyltar.  
2015-07-02 har förvaltningen begärt förklaring avseende de olovligt utförda 
tillbyggnaderna 
2015-09-09 lämnade fastighetsägaren genom sin juridiska ombud sin 
förklaring 

 
 
Bild 5 utdrag från förklaring 
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Bild 6 Bilaga till svar från fastighetsägaren 
Observera att ritningen redovisar en byggnad utan det tillbyggda lager 
7,2x5,2=37,4 m2 lika bygglov för blomhandeln. 
 
2015-10-20 har förvaltningen via brev ytterligare uppmanat fastighetsägaren 
att söka bygglov eller utföra rättelse. 
 
År 2016-04-25 bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad har 
inkommit dnr SBN 2016-284 

 
Bild 7 ritningsunderlag från ansökan 
 
År 2016-07-06 har fastighetsägaren sökt rivningslov dnr SBN 2016-502 för 
rivning av butik, växthus och tillbyggnader mm inför bygglov för nybyggnad av 
handelsbyggnad. Rivningslovet beviljades 2016-07-21. 

Ansökan saknade 
beslutsunderlag, endast 
situationsplan har inkommit till 
förvaltningen.  
 
Sökanden har återkallat sin 
ansökan den 18 juni 2019. 
 
Ärendet har avskrivits 
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2016-07-29 Bygglovs- och rivningslovsansökan, dnr SBN 2016-548, för 
nybyggnad av handelsbyggnad inkom till förvaltningen. Rivningslovet avsåg, 
enligt kartan här nedan, (1) befintlig handelsbyggnad om 37 m2 och (2) del av 
handelsbyggnad, servering, om totalt ca 50 m2.  
 

 
Bild 8 beslutsunderlag för rivningslov 
 
År 2016-08-25 beslutade nämnden att lämna en tillsynsanmälan gällande 
restaurangverksamheten utan åtgärd. Från beslutet framgår att tillsynsärende 
angående tillbyggnader har startat dnr SBN 2016-164. 
 
Beslutet upphävdes av länsstyrelsen den 4 oktober 2016, dnr 4034-37327-
2016, som återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 
Länsstyrelsen bedömde att inget tvivel om att någon restaurangverksamhet inte 
kan anses blivit lovgiven. Verksamheten bedrivs således utan bygglov och 
ändring till restaurangverksamhet är en sådan bygglovspliktig ändring för 
vilket lov måste sökas båda enligt ÄPBL och PBL. Nämnden har därför inte 
haft fog för sitt beslut.  
 

  

Växthus som ej berörs av 
lovet 

     Rivningslov dnr 2016-502 
 
 
Observera att 
nybyggnadskartan redovisar 
43 m2 istället för 37,4 m2. 
 
Tillbyggnad har skett från år 
2015 till år 2016. 

(1) 

(2) (2) 

(2) 
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Bilderna 9-10-11 fotodokumentation underlag för slutbesked 
 
Enligt slutbesked samt intyg från kontrollansvarig ingen avvikelse från givet 
lov har förekommit vilket ska innebära att rivningen av tillbyggnader har 
utförts. Slutbesked daterad 2017-02-23. Förvaltningen bedömer att 
tillbyggnader på byggnadens gårdsida återuppbyggts efter 2017-02-23. 
 

 
 

 
 
Bild 12 planritning från dnr SBN 2019-000898 med måttsättning (tillfört av 
förvaltningen) Flygfoto är från år 2016 
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Tillbyggnaden har 64-37,4= 26,6 m2 byggnadsarea och öppenarea 33 m2  
 
År 2017-02-20 beslutade nämnden att vid vite förbjuda verksamheten. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som den 31 mars 2017 upphävde beslutet, dnr 
4034-12885-2017 med motivering att genom den pågående detaljplanarbete 
sannolikt kommer fastighetsägaren kunna få bygglov för att även 
fortsättningsvis kunna bedriva restaurangverksamhet på aktuell fastighet.  
 
Fastighetsägaren har år 2017 begärt planändring för att möjliggöra restaurang-
verksamhet på fastigheten. 

  
Bild 13 Utdrag från detaljplan 45-45 
 
År 2019-01-23 beslutade samhällsbyggnadsnämnden, dnr SBN 2019-000898, 
att med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, neka bygglov för tillbyggnad samt neka lov för ändrad användning (från 
blomsterbutik till restaurang) på fastigheten Tullinge 17:129. Av beslutet samt 
tillhörande tjänsteskrivelse framgår att ansökan avsåg ändring av café-
verksamhet till restaurang samt bygglov för tillbyggnader med cirka 63 m2 

byggnadsarea, vilka redan var utförda.  
 
Förvaltningen har bedömt att: Byggnaden uppfyller inte lämplighets- och 
tillgänglighetskraven för en restaurang. Bygglov i efterhand för 
tillbyggnaderna avviker från detaljplanen avseende att en av tillbyggnaderna 
(altanen framför byggnaden) ligger i sin helhet på mark som inte får bebyggas. 
Tillbyggnaderna uppfyller inte utformningskraven då byggnaden flera gånger 
är tillbyggd med olika byggnadsdelar med olika höjder och takutformningar. 
Byggnaden uppfyller därmed inte kravet på god helhetsverkan.  
Förslaget är inte lämplig för ändamålet, har inte god form-, färg- och 
materialverkan och tillgänglig för personer med nedsatt orientering- och  
rörelseförmåga. Förslaget uppfyller därmed inte kraven i 2 kap. 6 § PBL likväl 
som kraven i 8 kap. 1, 2 §§ PBL.  
 

Detaljplanen 45 - 45 har vunnit lagakraft 
2019-04-18. 
 
Detaljplanen medger att fastigheten får 
användas för centrumändamål vilket 
innebär att restaurangverksamhet kan 
bedrivas på fastigheten. 
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År 2020-06-24 i ärende med beteckning 403-11402-2020 har Länsstyrelsen 
gjort bedömningen att det inte är möjligt att ge bygglov för ändrad användning 
på en byggnad som saknar bygglov/delvis saknar bygglov, om inte bygglov 
samtidigt ges för hela byggnaden, se till exempel MÖD 2019:1 och RÅ 1995 
ref.42. Bygglov kan därmed inte ges för ändrad användning och överklagandet 
ska avslås. Länsstyrelsen har även angivit att LS delar nämndens bedömning 
att restaurangverksamhet inte strider mot detaljplanen men att lämplighets- och 
tillgänglighetskraven för en restaurang i nuvarande ansökan inte uppfylls. Vid 
en eventuell ny prövning, som inkluderar tillbyggnaderna, behöver nämnden 
även ta ställning till vilka krav som kan ställas, samt på vilken del av 
byggnaden dessa kan ställas, det vill säga om åtgärderna innebär en 
ombyggnation eller enbart en annan ändring av byggnaden, se 8 kap. 2 § PBL. 
 
Tillbyggnaderna saknar fortfarande bygglov likaså verksamheten som 
café/gatukök/restaurang och därför startades det aktuella tillsynsärendet. 

  
2009                                                         2011 
Liten kiosk vid växthuset                         Större byggnad vid växthuset 
 

  
2013                                                      2015 
Blombutiken tillbyggd mot gatan         Tillbyggnad även mot gården 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsenheten 

 
 
2020-09-28 

13 [29] 
 
Dnr: SBN 2020-000056 

 

 

 

  
2017                                    2019 
Bilderna 14-18 är lantmäteriets ortofoto som visar förändringen under åren 
 
2020-02-18 Begäran om förklaring har skickats till fastighetsägaren. 
2020-02-27 fastighetsägaren inkom med svar där han åter igen hänvisar till sin 
byggrätt enligt detaljplanen. Det framgår tydligt att fastighetsägaren menar att 
om detaljplanen medger byggrätt är det samma som att han har fått lov att 
nyttja detta genom utförande av tillbyggnader och ändra verksamheten. 
 
2020-03-13 har förvaltningen förklarat igen rättsläget och 
samhällsbyggnadsnämndens målsättning att hantera ärendet enligt plan- och 
bygglagen samt förelagt fastighetsägaren att inkomma med bygglovsansökan. 
Detta har inte heller hörsammats av fastighetsägaren. 
 
2020-04-21 Beslutade samhällsbyggnadsförvaltningen på delegation att 
lovförelägga fastighetsägaren. Fastighetsägaren fick genom beslutet upplysning  
om att samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att stoppa verksamheten om 
bygglov, start- och slutbesked saknas.  
 
2020-05-09 har fastighetsägaren överklagat beslut om lovföreläggande. 
 
2020-07-22 bygglovsansökan för tillbyggnader och ändrad användning inkom 
dnr SBN 2020-601. Ansökningshandlingarna var det samma som i ärende dnr 
SBN 2019-000898. Ärendet handläggs separat. 
 
2020-08-18 har Länsstyrelsen avslagit överklagandet i ärende med beteckning 
4034-22170-2020. Beslutet har vunnit laga kraft dnr SBN 2019-000898 
Länsstyrelsen har angett i sitt beslut att det beslut, SBN 2019-000898, som 
fastighetsägaren har överklagat till länsstyrelsen är avslutat genom beslut den 
24 juni 2020 (403-11402-2020), vilket har vunnit laga kraft. Av det beslutet 
framgår att tillbyggnader som skett på fastigheten inte har legaliserats genom 
den ändrade detaljplanen samt att bland annat tillgänglighetsfrågor behöver 
prövas. Genom det nu överklagade beslutet har nämnden i enlighet med 11 

Tillbyggnad med skärmtak samt fristående 
anmälan inkom 2020-06-04 ett separat ärende 
har startats dnr SBN 2020-458 
 
Plank utfört utan lov och startbesked 
behandlades i separat ärende dnr SBN  
2019-862 
Rättelse har utförts och anmälan har lämnats 
utan åtgärd 
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kap. 17 § PBL bedömt att bygglov sannolikt kan ges för ändrad användning av 
byggnaden och tillbyggnader. Varken länsstyrelsens tidigare beslut eller vad 
fastighetsägaren anfört i överklagandet föranleder någon annan bedömning än 
den som nämnden har gjort i det nu överklagade beslutet. Överklagandet ska 
därför avslås. 
 
I ärendet dnr SBN 2020-458 har det inkommit anmälan bl.a. avseende att på 
fastigheten bedrivs restaurangverksamhet, restriktioner gällande pandemin 
följs inte då avstånd i serveringen är för tätt. Skärmtak om 40 m2 uppfört i 
anslutning till huvudbyggnaden och även flera tak finns på fastigheten, En 
container om 30 m2 uppställt på fastigheten samt plank finns uppförd mot 
gatan. 

 
Bild 19 anmälan innehåller även en bilddokumentation 
 
2020-07-29 skickade förvaltningen ut begäran om förklaring samt delar av 
anmälan överlämnades till miljöenheten för handläggning. 
Svar från fastighetsägaren har inkommit den 31 augusti 2020. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat den 31 augusti 2020 att samman 
slå bägge tillsynsärende då den handlar om samma fastighet och bland annat 
samma åtgärder. 
 
Gällande bestämmelser 
Gällande detaljplan har beteckning 45 - 45 och vann laga kraft 2019-04-18. 
 
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs bygglov för  
2. Tillbyggnad. 
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd 
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov. 
 
Enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen, PBL, ska en tillsynsmyndighet pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd 
enligt 11 kap PBL, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
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en bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom 
lagens tillämpningsområde. 
 
Enligt 11 kap 20 § PBL första stycket får byggnadsnämnden om det på en 
fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot 
PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid. 
 
I 11 kap 31 §§ PBL finns regler om det är uppenbart att ett byggnads-, 
rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd strider mot denna lag eller en 
föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter. 
 
Enligt 11 kap 37 § ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § 
eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med 
vite. Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas 
av mark- och miljödomstol. Lag (2014:900). 
 
Enligt 11 kap 38 § i ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § eller ett 
beslut enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd 
som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att 
föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 
Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, om 
något annat inte bestäms. 
 
I 11 kap 51–63 §§ PBL finns regler om byggsanktionsavgifter. Enligt 11 kap 59 § 
PBL ska ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift delges den avgiftsskyldige. 
 
Enligt 11 kap 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift, 
byggsanktionsavgift, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 
12 § om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. 
 
En byggsanktionsavgifts storlek ska framgå av de föreskrifter som har 
meddelats och avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp, 11 kap 52 § PBL. 
 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgiften behöver dock inte, enligt 11 kap 53 § PBL tas ut om det är oskäligt 
med hänsyn till  
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- att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
genom någon annan fullgöra sina skyldigheter, 
- att 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 överträdelsen skulle 
inträffa. 
 
Enligt 11 kap 54 § PBL ska byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Bygglov/marklov 
i efterhand bedöms ej som rättelse. 
 
En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap 57 § PBL tas ut av 
- den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser 
- den som begick överträdelsen 
- den som har fördel av överträdelsen. 
 
Enligt 11 kap 58 § PBL ska tillsynsmyndigheten innan den beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift låta den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 
har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 
 
Enligt 11 kap 59 § PBL ska ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift 
delges den avgiftsskyldige. 
En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Detta gäller dock inte om 
tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag, 
 
Enligt 11 kap 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 
59 §. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en 
senare betalningsdag. 
 
Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas 
som en dom som har vunnit laga kraft. 
 
Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det 
att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 
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Enligt 9 kap 1 § PBF ska en byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelserna 
och med de belopp som följer av förordningen. Avgiften fastställs med 
tillämpningen av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om 
avgiften fattas. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. 
 
Enligt 9 kap 2 § första stycket PBF om en byggsanktionsavgift har beslutats 
för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en 
ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 
belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 
avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap 1,2 §§  
 
En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av 
detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som 
gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 
50 prisbasbelopp. Förordning (2013:308). 
 
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 
avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen 
tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i 
enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att 
vidta rättelse. Förordning (2013:308). 

Enligt Plan- och byggförordning 9 kap. 7 § 3 p PBF- Byggsanktionsavgiften för 
att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen påbörja en sådan tillbyggnad 
som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 
eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 
9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad 
för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 
 
Enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 8 § 3 p byggsanktionsavgiften 
för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en 
sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 
§ första stycket 11 och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked är: 
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3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad 
för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser. 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 20 §  
 
Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd 
i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd 
av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller 
byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 
Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit 
mer än tio år från överträdelsen. 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 54 § en byggsanktionsavgift ska 
inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt 
detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten. 
 
Vitesföreläggande enligt viteslagen 2 § skall vara riktat till en eller flera 
namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet 
innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av 
föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden 
skall vidtas. 
Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig 
möjlighet att följa föreläggandet. 
När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas 
förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Ett vitesföreläggande 
skall delges adressaten. 
 
Enligt 3 § Viteslagen ska, när vite föreläggs, det fastställas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och 
till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat 
inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt 
belopp fastställas för var och en av dem. 
 
 
Bedömning 
Byggnadsnämnden är skyldig att 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, PBL, eller 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
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Tillsynsmyndigheten är med andra ord skyldig att ta upp en fråga om påföljd 
eller ingripande så fort det uppkommer misstanke om att en överträdelse har 
skett. Skyldigheten innebär bland annat att nämnden måste pröva huruvida de 
omständigheter som har framkommit genom anmälningen ska föranleda någon 
åtgärd eller inte. 
 
Enligt 23 § första stycket förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet se till att 
ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 
Förvaltningen bedömer att en grundlig utredning har skett för att spåra över-
trädelsernas art, storlek och tidpunkt vilket resulterade att förvaltningen har 
konstaterat att ändrad användning från blomsterhandel till restaurang har skett 
först 2010 men rättelse har utförts, verksamheten har upphört, mellan 2011-2014. 
Överträdelsen bedöms har påbörjats år 2014. Avseende tillbyggnader har 
förvaltningen bedömt att de tidigare överträdelser har rättats år 2017 i enlighet 
med slutbesked i rivnings- och bygglovsansökan dnr SBN 2016-548. 
Överträdelsen uppfördes åter efter år 2017. 
Avseende tillbyggnad av huvudbyggnad med skärmtak och container har dessa 
uppförts år 2018. Det fristående väderskyddet är äldre. 
 
Av utredningen har framkommit att fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra 
sig inom fem år efter överträdelsen vilket innebär att förfrågan har skickats ut 
innan preskription skulle infalla.  
 
Överträdelsen har utförts mellan år 2014-2017, varför bestämmelserna i PBL 
och i PBF är tillämpliga. 
 
Det ska inledningsvis framhållas att frågor om byggsanktionsavgifter enligt praxis 
har ansetts vara av straffrättslig karaktär och att reglerna om avgifterna därför ska 
tolkas restriktivt.  
 
Det är ingen tvekan om att tillbyggnader och ändrad användning samt 
fristående väderskydd och uppställning av container är åtgärder som kräver 
bygglov.  
 
Förvaltningen har flera gånger påpekat att vid bygglovsansökan ska 
förvaltningen pröva byggnadens lämplighet för den tilltänkta verksamheten. 
Detta innebär att byggnaden ska uppfylla brand-, tillgänglighet-, arbetsmiljö-
kraven och anpassningskraven för att bygglov ska kunna beviljas.  
Den befintliga byggnaden om 37,4 m2 har på flera ställen byggts till med 
byggnadskroppar som inte ger tillräcklig höjd som erfordras för arbetslokaler.  
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Byggnaden uppfyller inte anpassningskraven till omgivningen enligt 2 kap 6 § 
plan- och bygglagen.  
Tillgänglighetsutlåtande anger att i arbetslokalen bedrivs tungt arbete som 
medför att dispens från tillgänglighetskraven ska medges.  
Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 6 § kraven på tillgänglighet och 
användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i fråga om en 
arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet 
som lokalen är avsedd för. Utformningskraven, t.ex. takhöjd i arbetslokaler, 
ska byggnadsnämnden i bygglovet pröva om mindre avvikelser kan medges.  
Byggnadsnämnden får under vissa förutsättningar medge mindre avvikelser 
från föreskrifterna i BBR. Förutsättningarna för att medge mindre avvikelser är 
att det ska vara ett enskilt fall, avvikelsen är mindre, det finns särskilda skäl, 
byggnadsprojektet ändå kan antas blir tekniskt tillfredsställande och det inte 
finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. Samtliga kriterier ska 
vara uppfyllda för att avvikelsen ska kunna beviljas. 
Restaurangverksamhet/arbete tillhör inte till den kategorin som ingår i tungt 
arbete. Verksamheten kräver att arbetslokalerna, till och med lokaler för 
förberedelser och efterarbete, diskrum, ska ha tillräckliga rumshöjd. 
 
Ansökningshandlingarna är i stort de samma som länsstyrelsen redan bedömt 
likt förvaltningen inte är godtagbara för restaurangverksamhet. 
 

 
Bild 19 underlag för bygglov dnr SBN 2019-898 
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Bild 20 underlag för den nu aktuella bygglovsansökan dnr SBN 2020-601. 
De gröna rutorna visar bygglovsgiven byggnad om 37,4 m2 
 
Efter att revideringar av ritningsunderlaget har fastighetsägaren sökt lov för att 
flytta ut personaltoaletten utanför den ursprungliga byggnadskroppen med 
högre takhöjd. Arbetslokalerna i större utsträckning får av BBR angiven 
takhöjd. Toaletten där personer inte kommer att uppehålla sig stadigvarande 
får lägre takhöjd medges.  
 
Fastighetsägaren har även påpekat att han har sökt bygglov för gatukök. Då 
köket ska användas för matlagning, wokpanna, riskokare mm kraven som ställs 
som arbetslokal kan jämställas med matlagningskök = restaurang. 
 
Förvaltningen har under ärendehanteringen försökt lotsa sökanden och hans 
arkitekt genom flera möten, diskussion och brev för att få fram ritnings-
underlag så bygglov ska kunna beviljas då detaljplanen medger verksamheten 
och byggrätt finns kvar på fastigheten. 
 
Fastighetsägaren har angivit i sin verksamhetsbeskrivning att endast 
matlagning för avhämtning ska förekomma, inga sittande gäster och servering 
på plats ska finnas. Bygglovshandlingarna redovisar även om- och 
tillbyggnader för att bland annat uppfylla tillgänglighetskraven avseende 
personaltoalett. Med dessa förbehåll kan bygglov beviljas. Dock enbart 
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beviljande av bygglov medger inte att byggnaden får användas och 
verksamheten får fortgå.     
 
Då byggnaden och den verksamheten som bedrivs i byggnaden saknar start- 
och slutbesked och därmed de av lagen föreskrivna bestämmelser gällande 
tekniska egenskapskrav (bärförmåga, stadga och beständighet, säkerhet i 
händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön samt 
säkerhet vid användning) ej kan fastställas ska förbud mot användning av 
byggnadsverk utfärdas enligt 11 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
I den allmänna motiveringen till införandet av 11 kap 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900) uttalades följande (prop 2009/10:170 s 338) angående 
förbud mot användning av byggnadsverk. 
 
"Enligt nuvarande bestämmelser kan en byggnadsnämnd förbjuda 
användningen av ett byggnadsverk om byggnadsverket har sådana brister som 
kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av 
byggnadsverket. 
 
De nya bestämmelserna om slutbesked innebär att ett byggnadsverk eller en 
del av ett byggnadsverk inte får tas i bruk förrän ett slutbesked eller åtminstone 
ett interimistiskt slutbesked har getts. Som en följd av dessa bestämmelser gör 
regeringen bedömningen att byggnadsnämnden också ska kunna meddela ett 
beslut om användningsförbud för hela eller delar av ett byggnadsverk om 
förutsättningar för slutbesked saknas." 
 
Avseende de skärmtak som har utförts på fastigheten bedömer förvaltningen 
att visserligen har de enklare karaktär men de är bygglovspliktiga som 
öppenarea. Bygglov har inte sökts varken för tidsbegränsat- eller för säsongs- 
lov och därmed åtgärderna är utförda utan startbesked. 
 
Tillbyggnaden, skärmtak vid huvudbyggnaden, uppnår (mätt på lantmäteriets 
ortofoto 52,9 m2). Enligt anmälan är tillbyggnadens byggnadsarea om 40 m2. 
Förvaltningen bedömer att arean ska bestämmas om 40 m2 vilket är fördel för 
fastighetsägaren. 
 
Den fristående taket/väderskydd är 18 m2. 
 
Avseende container som har placerat på fastigheten bedömer förvaltningen att 
bygglov inte har sökts varken för tidsbegränsat- eller för säsongslov och 
därmed är åtgärderna utförda utan startbesked. 
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Dessa åtgärder saknar byggrätt och permanent bygglov inte kan påräknas. 
Fastighetsägaren har angivit att åtgärderna är nödvändiga för att verksamheten 
ska kunna fortgå i handelsträdgården vilket innebär att tidsbegränsat bygglov 
inte kan beviljas. Ej tillfälligt behov. 
 
För att säsongslov ska kunna beviljas måste åtgärderna mellan perioderna som 
lovet anger tas bort. Fastighetsägaren har angivit att skärmtaken är väderskydd 
för växterna som antyder att dessa ska vara på plats åretrunt.  
Sammanfattningsvis varken permanent-, tidsbegränsat- och/eller säsongslov 
kan beviljas. På grund av ovanstående har lovföreläggande inte beslutats.  
 
Det anmälda planket mot Katarinavägen har varit föremål i ett tidigare 
tillsynsärende dnr SBN 2019-963. Rättelse har utförts i samband av 
ärendehantering. Den nu aktuella anmälan är inte korrekt varför anmälan i 
denna del lämnas utan åtgärd. 
 
Avseende anläggande av parkeringsplatser har förvaltningen bedömt att 
dessa troligen utfördes år 2009. På grund av att begäran av förklaring inte 
omfattade dessa åtgärder har förvaltningen bedömt att byggsanktionsavgift inte 
kan tas ut. Bygglov i efterhand kan påräknas. Förvaltningen lämnar anmälan 
utan åtgärd. 
 
Överträdelse 
Överträdelse är en åtgärd som har utförts utan anmälan och startbesked samt 
slutbesked och en sådan kan göras ogjord genom självrättelse alternativt 
genom att anmälan ansöks och ett beviljande sker i efterhand och för det kan 
en byggsanktionsavgift behöva betalas av den som blivit anmäld. 
Förvaltningen bedömer att anmälan inte kan beviljas i efterhand enligt vad som 
har konstaterats här ovan. 
 
Byggsanktionsavgift 
Av utredningen framgår att det har skett ändring av användningen (från 
blomsterhandel till matservering) och tillbyggnader i handelsbyggnaden utan 
startbesked. 
 
Huvudregeln är att det krävs bygglov för att ändra användningen och bygga till 
en byggnad enligt 9 kap 2 § pkt 2 och 3. Av 10 kap 3 § 2 PBL framgår att en 
åtgärd som kräver anmälan inte får påbörjas innan nämnden har gett ett 
startbesked. 
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Eftersom åtgärden genomfördes innan bygglov har beviljats och startbesked 
meddelades har en överträdelse skett, vilket innebär att det enligt huvudregeln 
ska tas ut en byggsanktionsavgift. 
 
Beräkning av byggsanktionsavgiften se bilaga 2-1, 2-2, 2-3 och 2-4. 
 
Rättelseföreläggande 
Behovet av att förena ett rättelseföreläggande som avses i 11 kap 20 § PBL 
med vite måste bedömas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet. 
Av utredningen framgår att det idag bedrivs en ändrad verksamhet av 
byggnaden, från blombutik till restaurang. Verksamheten bedrivs utan bygglov 
och startbesked. Förvaltningens bedömning är att det föreligger skäl att förena 
rättelseföreläggande med vite för att säkerställa att rättelseföreläggandet följs 
och att ärendet inte i onödan drar ut på tiden. 
 
Vitet bör bestämmas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för 
adressaten att underlåta att iaktta det. En nämnd ska även beakta om den 
enskilde ignorerat eller varit motvillig att följa nämndens tillsägelser om att 
vidta rättelse. Nämnden ska även ta hänsyn till omständigheterna i övrigt, 
som till exempel kostnaderna för föreläggandets fullgörande och omfattningen 
av de krävda åtgärderna. 
 
Förvaltningen genom förmedling av samhällsbyggnadsnämndens och 
Länsstyrelsens tidigare beslut, har informerat fastighetsägaren om att utebliven 
rättelse kan medföra att sanktioner påföras honom när åtgärder utförs utan 
tillstånd. 
 
Att om byggnadens ägare saknat tillräcklig kunskap om lagstiftningen 
förändrar inte förvaltningens inställning. 
 
Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att i första hand att ta ut en byggsanktionsavgift om 29 136 kronor av 
fastighetsägaren Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 
28, 146 50 Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktig tillbyggnad totalt om 
26,6 m² på verksamhetsbyggnad innan byggnadsnämnden meddelat 
startbesked för åtgärden.  
 
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i andra hand 
att ta ut en byggsanktionsavgift om 70 950 kronor av fastighetsägaren Tor 
Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, 
för att ha uppfört bygglovspliktig tillbyggnad på huvudbyggnaden 
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(handelsbyggnaden) i form av skärmtak totalt om 40 m² innan 
byggnadsnämnden meddelat startbesked för åtgärden.  
 
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i tredje hand 
att ta ut en byggsanktionsavgift om 12 534 kronor av fastighetsägaren Tor 
Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, 
för att ha uppfört bygglovspliktigt fristående byggnadsverk, väderskydd, totalt 
om 18 m² på verksamhetsbyggnad innan byggnadsnämnden meddelat 
startbesked för åtgärden. Se beräkningsbilaga 2-3. 
 
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i fjärde hand 
att ta ut en byggsanktionsavgift om 7 095 kronor av fastighetsägaren Tor 
Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, 
för att ha uppfört bygglovspliktig container, totalt om 25 m² innan 
byggnadsnämnden meddelat startbesked för åtgärden.  
 
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i femte hand 
att vid vite om 100 000 kronor förbjuda fastighetsägaren Tor  
Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50  
Tullinge, fortsätta den pågående restaurangverksamheten på  
fastigheten Tullinge 17:129, Katrinebergsvägen 82. Besluten gäller enligt 
11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om de överklagades. 
 
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i sjätte hand 
att med stöd av 11 kap. 37 § PBL förpliktas vidare fastighetsägaren 
Tor Kenneth Svalborg, 19600321-1056, med adress Alpvägen 28, 146 50  
Tullinge att vid vite om 100 000 kronor för varje gång som förbudet 
överträddes. Besluten gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, även  
om de överklagades. Besluten gäller till dess det visats att gällande  
tekniska egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet,  
säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och  
miljön, tillgänglighet samt säkerhet vid användning, uppfyllts genom att 
start- och slutbesked erhålls. 
 
Utdömande av vite 
Om beslutspunkterna 5 och 6 aktualiseras ska en ansökan om vitesutdömande 
skickas in till Mark- och miljödomstolen. 
 
Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden, att handläggare på 
bygglovsenheten ges beslutanderätt i att underteckna och lämna in en ansökan 
om utdömande av vite till Mark- och miljödomstolen enligt  
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11 kap 37 § 3 st PBL och att vitet ska åläggas fastighetensägare, Tor Kenneth 
Svalborg, 19600321-1056, Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, för det fall att 
beslutspunkterna 2 inte följs. 
 
Föreläggande på försumliges bekostnad 
Förutsatt att rättelseföreläggande inte följs har nämnden möjlighet att besluta 
att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
 
Upplysningar 
Om rättelse vidtas före nämndens sammanträde den 20 oktober 2020 kommer 
inte byggsanktionsavgift att tas ut.  
 
Enligt förvaltningens delegationsordning kan tjänsteman ansöka hos 
kronofogdemyndigheten om handräckning för att få till stånd om rättelse för 
det fallet att fastighetsägaren inte utför självrättelse. 
 
Överklagandehänvisning bifogas beslutet. 
 
 
Annelie Fager Katarina Balog 
Bygglovchef Bygglovhandläggare 
 
Bilagor: 

1 Översiktskarta 
2-1 Beräkning av sanktionsavgift tillbyggnad  
2-2 Beräkning av sanktionsavgift tillbyggnad huvudbyggnad, skärmtak 
2-3 Beräkning av sanktionsavgift fristående väderskydd 
2-4 Beräkning av sanktionsavgift container  
3 Bygglov dnr LOV 2008-858 
4 Anmälan om olovlig restaurangverksamhet dnr LOV 2010-781 
5 Redogörelse om händelse från anmälaren 2014-01-21  
6 Bygglov i efterhand för tillbyggnad dnr SBN 2016-284 
7 Bygglovsansökan för nybyggnad och rivning dnr SBN 2016-548 
8 Beslut lämna anmälan om restaurangverksamhet utan åtgärd Lov 2010-781 
9 Länsstyrelsen upphävde beslutet – återremittering Lov 2010-781 
10 Beslut att förbjuda verksamheten. Lov 2010-781 
11  Slutbesked utfärdats tillbyggnaderna har rivits dnr SBN 2016-548 
12 Länsstyrelsen upphävde nämndensbeslutet Lov 2010-781 
13 Detaljplanen 45-45  
14 Beslut ej bygglov för tillbyggnad och ändrad användning SBN 2016-284 
15 Länsstyrelsens beslut inte är möjligt att ge bygglov dnr SBN 2016-284 
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16 Tillsynsärende startades  
17 Begäran om förklaring har skickats till fastighetsägaren 
18 Svar från fastighetsägaren inkom 
19 Beslut lovföreläggande 
20 Fastighetsägaren överklagat beslut om lovföreläggande 
21 Bygglovsansökan tillbyggnader och ändrad användning dnr SBN 2020-601 
22 Länsstyrelsen avslagit överklagandet dnr SBN 2020-56 
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN

82)

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  SBN 2020-56

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad
eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area  26,6

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 3 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  11,6

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  ((1*pbb)+(0,02*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning  ((1*47300)+(0,02*47300*11,6))/2

Beräknad sanktionsavgift
 

29 136 kr



Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN

82)

Bilaga nummer  Bilaga 3

Byggnadsnämndens diarienummer  SBN 2020-56

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad
eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  40

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 3 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller
idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  25

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (1*pbb)+(0,02*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (1*47300)+(0,02*47300*25)

Beräknad sanktionsavgift
 

70 950 kr



Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN

82)

Bilaga nummer  Bilaga 4

Byggnadsnämndens diarienummer  SBN 2020-56

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  18

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning

Sanktionsarea  3

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

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

Beräkning  (0,25*47300)+(0,005*47300*3)

Beräknad sanktionsavgift
 

12 534 kr
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Beslutsexpediering 

 

 

 

 PROTOKOLL  

 2009-05-05 D:nr  LOV  08-858-1 

 

 
 

 
 
Nybyggnad av blomsterbutik 
LOV + BYGGANMÄLAN 
 
Fastighet: TULLINGE 17:129, Katrinebergsvägen 82, Tullinge 
Sökande: Kenneth Svalborg, Alpvägen 28, 146 50 TULLINGE 

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 12 § plan- och bygglagen 

 

- bevilja bygglov inom icke planlagt område 

- byggsamråd och kontrollplan inte krävs samt att byggherren godkänns som  

kvalitetsansvarig 

- utstakning av byggnadens läge och höjd skall göras av sakkunnig som är godkänd av 

samhällsbyggnadsnämnden 

Ansökan avser 

Nybyggnad av försäljningsbyggnad för blommor med en byggnadsarea om 37,4 m2. Fastig-

heten är idag bebyggd med  ett växthus om 68 m2 och två mindre byggnader om 24,5 m2 re-

spektive 7,5 m2. Den nya byggnaden innebär att fastigheten blir bebyggd med ca 120 m2.   

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom   2008-11-13 

Fasad och planritning inkom  2008-11-13 

Utdrag från detaljplanen inkom  2008-11-13 

Utdrag ur kartdatabasen inkom  2009-03-27 

Situationsplan inkom  2009-03-27 

Granneyttrande inkom  2009-04-17 

Granneyttrande inkom  2009-04-28 

 

Planförhållande 

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheten ligger inom område som snart 

kommer att planläggas och fastigheten bebyggs i enlighet med de föreslagna planbestämmel-

serna. 

Berörda grannar på fastigheterna Snödroppen 5, Tullinge 17:130, Tullinge 18:11 och Tull-

inge 17:128 har beretts tillfälle att yttra sig och ingen erinran har inkommit. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Delegationsbeslut  
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Sign 
 

 

 
 

För lovet gäller 

Bygglovavgiften är 4.590 kronor. Fakturan skickas separat. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen för detta beslut. 

 

Kvalitetsansvarig gör anmälningar och verifierar att arbetet utförts enligt beviljat bygglov 

samt enligt gällande lagstiftning. 

 

Relationsritning över planritningen ska inlämnas vid slutförandet.  

 

Slutfört arbete anmäls till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Information om byggherrens ansvar bifogas.  

 

Information 

 

Tillstånd för caféverksamhet skall sökas hos Botkyrka kommuns miljöenhet. 

 

 

För samhällsbyggnadsnämnden 

 

.................................................... 

Ylva Bergman 

Arkitekt 
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 DELEGATIONSBESLUT  

 2016-08-25 D:nr  LOV 2010-000781 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tillsynsärende; anmälan om överträdelser av plan- och bygglagen 
 
Fastighet: Tullinge 17:129, Katrinebergsvägen 82 
Fastighetsägare: Svalborg Kenneth, Alpvägen 28, 146 50 Tullinge 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd med stöd av 10 kap 1 § äldre plan- 
och bygglagen (2010:900), ÄPBL. 

 
Bakgrund 
 
Den 18 oktober 2010 har det kommit in en anmälan till förvaltningen om att det på fastigheten Tullinge 
17:129, Katrinebergsvägen 82, bedrivs en restaurangverksamhet som orsakar matos. 
 
Fastighetsägaren har tillskrivits med begäran om förklaring. Men något svar har inte inkommit till för-
valtningen.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2009-05-05 beviljat bygglov i Dnr LOV 08-858 för nybygg-
nad av försäljningsbyggnad för blommor. I bygglovsbeslutet informerades fastighetsägaren att tillstånd 
för caféverksamhet ska sökas hos Botkyrka kommuns miljöenhet. Fastigheten omfattades inte av en 
detaljplan vid tiden för bygglovsbeslutet. 
 
Miljöenheten har den 2012-06-04 beslutat att registrera livsmedelsanläggningen på fastigheten som ett 
café (Dnr 2012-349). Detta med motivering att det endast bereds smörgåsar, sallader och att färdiga 
rätter återuppvärms. 
 
I december 2013 har fastighetsägaren sökt och fått tillstånd från miljöenheten för att servera sushi och 
wokrätter för take away. 
 
Förvaltningen har den 20 maj 2014 varit på tillsyn vid fastigheten. 
 
Miljöenheten har getts möjlighet att yttra sig. 
 
Gällande bestämmelser 
 
Enligt övergångsbestämmelserna 2 p. i plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska äldre föreskrifter 
fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och mål och ärenden som 
avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort. 

 
 

Margit Limberg 
 
Alpvägen 22 
146 50 Tullinge 
 
hildegard@telia.com 
 

Samhällsbyggnadsnämnden
Bygglovsenheten 
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Samhällsbyggnadsnämnden  
Bygglovsenheten 2016-08-25  

 

 
Enligt 10 kap 1 § äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL ska byggnadsnämnden ta upp frågan om 
påföljd eller ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har 
skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift eller något beslut som har 
meddelats med stöd av dessa bestämmelser. 
När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, skall byggnads-
nämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden 
meddelas i efterhand.  
 
Enligt 8 kap 1 § 1 st. 3 p. ÄPBL krävs det bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller 
till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket 
bygglov har getts. 
 
Byggherren/fastighetsägaren ansvarar för att dessa regler följs. 
 
Beslutsmotivering 
 
För fastigheten gäller en detaljplan 45-33X. Enligt detaljplanen betecknas fastigheten med L vilket 
innebär växtodling och försäljning av de odlade produkterna. Tillagning och servering av mat ingår 
inte i den beteckningen. 
 
Fastigheten omfattades inte av en detaljplan när samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för ny-
byggnad av en försäljningsbyggnad för blommor. I bygglovsbeslutet informerades fastighetsägaren att 
han ska söka tillstånd från miljöenheten för caféverksamhet på fastigheten.  
 
I plan- och bygglagen och dess förarbeten finns inga definitioner på vad ett café eller en restaurang är. 
 
Utifrån det beviljade bygglovsbeslutet framgår implicit att bygglov omfattar även caféverksamhet på 
fastigheten. 
 
Miljöenheten har i sitt remissvar av den 2016-04-12 uppgett att enheten hade fått ett klagomål mot nu-
varande verksamhetsutövare. Anmälan lämnades utan åtgärd då störningen inte betraktades som en 
olägenhet enligt miljöbalken. 
 
Mot bakgrund av att det finns ett bygglov för bedrivande av caféverksamhet på fastigheten och med 
hänsyn till miljöenhetens bedömning om oset saknar förvaltningen skäl för ytterligare ingripanden. 
Anmälan lämnas därför utan åtgärd med stöd av 10 kap. 1 § ÄPBL. 
 
Under förvaltningens besök har det framkommit att ett skärmtak och en tillbyggnad har uppförts på 
fastigheten. Ett nytt tillsynsärende har därför upprättats för utredning huruvida skärmtaket och till-
byggnaden är sådana bygglovspliktiga åtgärder eller inte (Dnr 2016-164). 
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För samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
Annelie Fager Yulia Gregorsson 
TF Bygglovchef Bygglovhandläggare med juridisk inriktning 
 
Kopia Beslut till fastighetsägaren 
 
Bilaga: 
1. Remissvar från miljöenheten 
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SÅ ÖVERKLAGAR MAN BESLUTET 
 
Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga 
det skriftligen till Länsstyrelsen. Överklagandet ska skickas in till samhälls-
byggnadsnämnden som sedan skickar det vidare till Länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut du vill överklaga, diarienummer och beslutsdatum.  
Redogör för varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring av be-
slutet du vill ha.  
Skriv ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och tele-
fonnummer och underteckna. 
Överklagan kan göras av ombud som även undertecknar. I så fall ska en 
fullmakt skickas med. 
  
Överklagandet ska skickas till: 
 
Botkyrka kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsenheten 
147 85 TUMBA 
 
För att Länsstyrelsen ska kunna ta upp överklagandet ska det ha kommit in 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor (3 veckor) från den dag 
du fick del av beslutet. 
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 DELEGATIONSBESLUT  

 2017-02-20 D:nr  LOV 2010-000781 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Beslut 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
- att vid vite om 100 000 kronor förbjuda fastighetsägaren Kenneth Svalborg, 
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, att från och med den 1 maj 2017 fortsätta den 
olovligt pågående restaurangverksamheten på fastigheten Tullinge 17:129, 
Katrinebergsvägen 82. 
 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
och 3 § Lag om Viten (1985:206), VitesL. 
 
Bakgrund 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2010-10-18 mottagit en anmälan om 
att det på fastigheten Tullinge 17:129, Katrinebergsvägen 82, bedrivs en 
restaurangverksamhet som orsakar matos. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 2009-05-05 beviljat bygglov för 
nybyggnad av en försäljningsbyggnad för blommor (Dnr LOV 08-858). I 
bygglovsbeslutet har fastighetsägaren informerats om att tillstånd för 
caféverksamhet ska sökas hos Botkyrka kommuns miljöenhet. Vid tiden för 
beslutet omfattades fastigheten inte av en detaljplan. 
 
Den 2010-04-26 vann detaljplan 45-33X för området kraft. Enligt 
detaljplanen gäller för fastigheten planbestämmelse L vilket innebär 
trädgårdsmästeri. 
 
Den 2016-08-25 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att lämna anmälan om 
restaurangverksamheten utan åtgärd med stöd av 11 kap 5 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som har 
den 2016-10-04 upphävt samhällsbyggnadsnämndens beslut och återförvisat 
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.  
 
Gällande bestämmelser 
 
Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11 kap  
5 §, ta upp frågor om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel så snart det 
finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om 
byggande i denna lag eller av någon föreskrift eller något beslut som har 

Förbud vid vite mot att fortsätta den pågående restaurangverksamheten 

 

Fastighet: Tullinge 17:129, Katrinebergsvägen 82 

Fastighetsägare: Kenneth Svalborg, Alpvägen 28, 146 50 Tullinge 
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygglovsenheten  
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meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Avsikten är att ett beslut ska 
fattas i en anmälan vare sig en överträdelse har skett eller inte. 
  
Enligt 9 kap 2 § 1 st. 3 a p. PBL, krävs det bygglov för annan ändring av en 
byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis 
tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som 
byggnaden senast har använts för eller enligt senas beviljade bygglov har 
anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd.  
 
Enligt 10 kap 5 § PBL ska byggherren se till att varje bygg- och markåtgärd 
som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som 
gäller för åtgärden enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut 
som har meddelats ned stöd av plan- och bygglagen. 
 
Enligt 11 kap 31 § PBL får byggnadsnämnden förbjuda att en åtgärd 
fortsätter om det är uppenbart att åtgärden strider mot PBL. 
 
Enligt 11 kap 37 § PBL får förbudet förenas med vite. 
 
Enligt 3 § VitesL ska vite fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad 
som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om 
annat inte följer av 4 §.  
 
Bedömning 
 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL 9 kap 2 § pkt 3 a krävs det 
bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som innebär att 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast använts för eller enligt senast beviljade 
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till 
stånd.  
 
Länsstyrelsen har den 2016-10-04 upphävt samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om att lämna anmälan om olovlig restaurangverksamhet på fastigheten 
Tullinge 17:129 och återförvisat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
fortsatt handläggning. I enlighet med länsstyrelsens beslut kan den pågående 
restaurangverksamheten på fastigheten inte anses vara förenlig med gällande 
planbestämmelse om trädgårdsmästeri. Således menar länsstyrelsen att 
restaurangverksamheten saknar bygglov. Förvaltningen måste godta beslutet. 
 
Mot bakgrund av länsstyrelsens beslut beslutar samhällsbyggnadsnämnden 
att vid vite om 100 000 kronor förbjuda fastighetsägaren Kenneth Svalborg, 
Alpvägen 28, 146 50 Tullinge, att från och med den 1 maj 2017 fortsätta den 
olovligt pågående restaurangverksamheten på fastigheten Tullinge 17:129, 
Katrinebergsvägen 82. 
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För samhällsbyggnadsnämnden på delegation 
 
 
 
 
 
 

Annelie Fager Yulia Gregorsson 
Bygglovchef Bygglovhandläggare med juridisk inriktning 
 
 
Kopia beslut till fastighetsägaren och fastighetsägarens ombud 
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 SÅ ÖVERKLAGAR MAN BESLUTET 
 
Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga 
det skriftligen till Länsstyrelsen. 
 
Överklagandet ska skickas in till samhällsbyggnadsnämnden som sedan 
skickar det vidare till Länsstyrelsen. 
 
Tala om vilket beslut du vill överklaga, diarienummer och beslutsdatum.  
 
Redogör för varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring av 
beslutet du vill ha. 
Skriv ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och 
telefonnummer och underteckna. 
 
Överklagan kan göras av ombud som även undertecknar. I så fall ska en 
fullmakt skickas med. 
  
Överklagandet ska skickas till: 
 
Botkyrka kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsenheten 
147 85 TUMBA 
 
För att Länsstyrelsen ska kunna ta upp överklagandet ska det ha kommit in 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor (3 veckor) från den dag 
du fick del av beslutet. 
 
 
  
 
 

 

 

 
 



 

DELEGATIONSBESLUT 

2017-02-23 

1 [3] 

Dnr: SBN 2016-000548 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00 

Epost bygglov@botkyrka.se   Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66  · Webb www.botkyrka.se 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygglovsenheten 

SLUTBESKED 

 

Ärende: Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad samt rivning  

 

SLUTBESKED beslutsdag: 2017-02-23 

 

Kontrollansvarig enligt PBL: Magnus Stålbrandt 

 

Beslut 

Slutbesked ges enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

Byggnaden får tas i bruk 

 
Beslutsunderlag 

Fotografi inkom 2017-02-21 

E-post inkom 2017-02-21 

Fotografi inkom 2017-02-21 

E-post inkom 2017-02-21 

OVK-Protokoll inkom 2017-02-06 

Konstruktionsritning inkom 2017-02-06 

Dokumentation inkom 2017-02-06 

Brandskyddsbeskrivning inkom 2017-02-06 

Situationsplan inkom 2017-02-06 

Kontrollplan inkom 2017-02-06 

Intyg inkom 2017-02-06 
 

 

Skäl till beslut 

Byggherren har visat att alla krav som gäller för åtagandet enligt bygglovet, 

kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. 

 

Byggnation som skulle tas bort, enligt bygglovet, är enligt sökandens borttagna 

(se sökandens inskickade bilder). 

Referens Mottagare 

Frank Sollier 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Svalborg 

Alpvägen 28 

146 50 TULLINGE 

 

Fastighet: TULLINGE 17:129 

(KATRINEBERGSVÄGEN 82) 

mailto:bygglov@botkyrka.se
mailto:kontaktcenter@botkyrka.se


BOTKYRKA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2017-02-23 

2 [3] 
 
Dnr: SBN 2016-000548 

 

 

Byggnadsnämnden har inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kapitlet plan- och 

bygglagen. 

 

Ärendet är därmed slutbehandlat för samhällsbyggnadsnämndens del. 

 
Information 

Slutbeskedet innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden har kontrollerat den 

utförda åtgärden. Slutbeskedet är enbart en kvittens på att byggherrens 

åtaganden enligt bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. 

 

Överklagandehänvisning bifogas beslutet. 

 

 

För samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

……………………………………………….. 

Frank Sollier  

Bygglovhandläggare  

 

 

Beslutet skickas till byggherren och kontrollansvarige. Byggherren ansvarar 

för att övriga berörda får ta del av beslutet. 
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SÅ ÖVERKLAGAR MAN BESLUTET 

 

Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga 

det skriftligen till Länsstyrelsen. 

Överklagandet ska skickas in till samhällsbyggnadsnämnden som sedan 

skickar det vidare till Länsstyrelsen. 

 

Tala om vilket beslut du vill överklaga, diarienummer och beslutsdatum. 

Redogör för varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring av 

beslutet du vill ha. 

Skriv ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och 

telefonnummer och underteckna. 

Överklagan kan göras av ombud som även undertecknar. I så fall ska en 

fullmakt skickas med. 

 

Överklagandet ska skickas till: 

Botkyrka kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygglovsenheten 

147 85 TUMBA 

 

För att Länsstyrelsen ska kunna ta upp överklagandet ska det ha kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor (3 veckor) från den dag du 

fick del av beslutet. 
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PLANBESKRIVNING 

2019-02-19 

1 [15] 

Sbf/2017:250 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt 072-450 78 62 · Sms 072-450 78 62 · E-post marina.pavlova@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

Planbeskrivning  

Detaljplan för Tullinge 17:129, plannr 45-45 

Antagandehandling 

Översiktbild med markerat planområde. 

2019-04-18 
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Inledning 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att genom ändring av markanvändningen i gällande 
detaljplan från L = trädgårdsmästeri till C = centrumändamål göra det möjligt 
att även fortsättningsvis kunna bedriva nuvarande verksamheter, som är 
trädgårdshandel och restaurang.  
 
Gällande detaljplan tillåter inte restaurangverksamhet. Bygglov saknas. Fastig-
hetsägaren önskar även att få infartsförbudet flyttat till det nuvarande läget. 
Detaljplaneändringen innebär därför ingen faktisk ändring av markanvändning, 
jämfört med idag, utan är en anpassning till rådande situation. 
 
 
Planförfarande 

Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015. Planen genomförs enligt standardförfarande eftersom förslaget är  
förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten, 
och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Plandata 

Planområdet ligger i korsningen Katrinebergsvägen/Oxelvägen i Tullinge vil-
lastad. Områdets areal är ca 1668 m2. I norr gränsar planområdet till Snödrop-
pen 5 och i öster till Tullinge 17:130. Planområdets läge och avgränsning 
framgår av kartan intill och på plankartan.  
 
Fastigheten Tullinge 17:129 ägs av Kenneth Svalborg. Marken inom grannfas-
tigheterna är i privat ägo. 
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Bilden visar planområdets avgränsning 

 

 

Planhandlingar 

 Plankarta med grundkarta och bestämmelser 
 Denna planbeskrivning  
 Fastighetsförteckning  
 
Övriga handlingar 

 Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter 
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Tidigare ställningstaganden 

 

Översiktliga planer 

Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. Översiktsplanens avsikt för 
planområdet är gles stadsbygd. Man ska arbeta aktivt med förtätning och 
kompletteringsbebyggelse inom hela stadsbygden. Planförslaget går i linje med 
översiktsplanen.  
 
Riksintressen och områdesskydd 

Planområdet omfattas inte av riksintressen och områdesskydd. 
 
Detaljplaner 

Detaljplan för Tullinge trädgårdsstad, del 3 i Tullinge villastad (45-33x) från 
2010-04-26 gäller för området med tillägg till detaljplan (T45-33x) från 2012-
10-22. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. För aktuell fastighet 
anger planen trädgårdsmästeri. Högst 1/3 av tomten får bebyggas med en 
största byggnadsarea på 160 m2 för försäljningslokal i övrigt växthus/uthus. 

 

 
Gällande detaljplan från 2010. 
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Område gränsar till: 
 
Detaljplan för kvarteret VRÅN m.fl., Tullinge villastad, Botkyrka kommun 
(45-17), som vann laga kraft den 1992-11-30. Planen reglerar bebyggelsen i 
området i samband med utbyggnad av vatten och avlopp och ge möjlighet till 
ombyggnad av gatunätet. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
 
Detaljplan för området vid Snödroppsvägen, Renmossvägen m.fl., Tullinge 
villastad, Botkyrka kommun (45-18), laga kraft 1993-07-26. Planen ge 
möjlighet att bygga permanenthus i samband med utbyggnad av vatten och 
avlopp. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
 
Detaljplan för område vid Tingsbergsvägen 1, Tullinge villastad, Botkyrka 
kommun (45-14), som fastställdes 1991-01-25. Förslaget innebär utökning av 
planens bestämmelser. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
 
Detaljplan för område vid Oxelvägen mm, Tullinge villastad, Botkyrka 
kommun (45-15), laga kraft 1992-09-03.Planförslaget utgör underlag för en 
tillkommande bebyggelse genom förtätning. Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut. 
 
Detaljplan för Tullinge trädgårdsstad, Etapp 2, Tullinge villastad, Botkyrka 
kommun (E-45-38x), laga kraft 2008-02-28. Planen gör det möjligt att överföra 
kvartersgator, gator med enskild skötsel av de närboende till gatumark, med 
kommun som huvudman. Samtidigt har byggrätten fördelats om mellan de 
olika kvarteren. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
 
Detaljplan för Tullinge trädgårdsstad, Skolan, Tullinge villastad, Botkyrka 
kommun (45-31), laga kraft 2000-10-31. Planen möjliggör utbyggnad av skola 
samt en barnstuga med sex avdelningar. Genomförandetiden för detaljplanen 
har gått ut. 
 
Detaljplan för kv. Påskliljan m.fl., Tullinge villastad, Botkyrka kommun (45-
20), laga kraft 1993-06-01. Planen syftar till att ersätta 1938 års byggnadsplan 
med modernare och mer ändamålsenliga bestämmelser i samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp. Genomförandetiden för detaljplanen har gått 
ut. 
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Detaljplan för kv. Syrenen m.fl., Tullinge villastad, Botkyrka kommun (45-
23), laga kraft 1996-05-14. Planen syftar till att ersätta 1938 års byggnadsplan 
med modernare och mer ändamålsenliga bestämmelser i samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp. Genomförandetiden för detaljplanen har gått 
ut. 
 
Fastighetsplaner  

För området finns inte någon fastighetsplan. 
 

Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter 
När en kommun upprättar en plan ska ställning tas till behovet av att genom-
föra en strategisk miljöbedömning av planen i enlighet med reglerna i miljö-
balken 6 kap. 3-6 §§. En undersökning (innan 2018 kallad behovsbedömning) 
ska tas fram som ett underlag för ställningstagandet. I undersökningen utreds 
om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan utifrån de krite-
rier som finns i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
 
Nytt för 2018 är också att kommunen ska, efter undersökningen, i ett särskilt 
beslut avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan, Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 7 §. 
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten, Lag (2017:955). 
 
Sammanfattningsvis bedöms inte planändringen ge upphov till betydande på-
verkan och kräver därför inte att en miljöbedömning utförs. 
 
Några betydande miljöaspekter har inte identifierats. 
 
I realiteten är verksamheten, trädgårdshandel och restaurang, redan etablerad 
sedan flera år tillbaka. Detaljplaneändringen innebär därför ingen faktisk änd-
ring av miljöaspekter, jämfört med idag, utan är en anpassning till verklig-
heten. 
 
Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade (2017-02-14 §34) positivt planbesked 
för rubricerad plan. Samtidigt gav samhällsbyggnadsnämnden samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Tullinge 
17:129 (45-44) och gå ut på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2018-12-10, § 438 om granskning av förslaget till detaljplan. 
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Förutsättningar och förändringar 

 

Natur 

Mark, vegetation och djurliv 

Fastigheten Tullinge 17:129 är en bebyggd fastighet, som huvudsakligen nytt-
jas för ett trädgårdsmästeri med uthus, planteringar, försäljningslokal och för 
restaurangändamål. Vid västra gränsen av fastigheten finns en parkeringsplats 
för verksamheternas besökare och personal. På två sidor inramas tomten av 
låga buskar och lövträd. På de andra sidorna gränsar den till lokala vägar och 
en vändplan. Hela tomten sluttar mot söder. 
 

 
Vy från väster mot restaurang och Plantshopen. 

 

Fornlämningar 

Fornlämningar saknas och området har inte pekats ut som bevarandevärt ur nå-
gon kulturmiljösynpunkt. 
 
Geotekniska förhållanden 

Fastigheten består av lera/silt, vilket inte är de bästa förutsättningarna för att 
bygga. Källare avrådes. Marken har låg blockighet. Inför bygglovsprövning 
ska en geoteknisk undersökning utföras som klarlägger förutsättningarna för 
ledningsdragningar och grundläggningsmetoder för byggnaden. 
 
Radon 
Området anses som lågriskområde för radon.  
 

Markföroreningar 

Marken i området är inte förorenad. 
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Lokalklimat 

Fastigheten har goda förutsättningar för solenergi.  
 
Störningar / Buller 

Planområdet är utsatt för buller från Katrinebergsvägen och Oxelvägen.  
Enligt Botkyrka kommuns bullerkartläggning från 2006 ligger den ekvivalenta 
ljudnivån vid de planerade verksamheterna som mest på 56-59 dBA och den 
maximala ljudnivån som mest på 72-77 dBA, men inga direkta ljudkrav utom-
hus finns för aktuell bebyggelse. Med lämpliga byggnadskonstruktioner kan 
god ljudmiljö uppnås inomhus. Det är den byggnadens sida mot Katrinebergs-
vägen som kommer att få de högsta bullernivåerna. På norra och östra sidan av 
byggnaden blir bullernivåerna betydligt lägre. Endast bullerdämpande åtgärder 
för personalens och besökarnas komfort är aktuellt och målen för detta är fas-
tighetsägarens ansvar. Inga speciella ljudkrav finns. 

 
Risk och säkerhet 

Det råder ingen risk för skred, ras eller höga vattenstånd. 
  
Bebyggelseområden  

Stads- och landskapsbild 

Fastigheten började bebyggas med verksamhet på 1940-talet. Bebyggelsen på 
angränsande fastigheter består av villabebyggelse av varierande storlek och ål-
der. Söder om planområdet på motsatt sida av Katrinebergsvägen ligger Träd-
gårdsstadsskola som uppfördes i början av 2000-talet. Sydväst om planområdet 
på motsatt sida av Oxelvägen finns moderna bostadshus i två våningar. 
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Vy mot moderna bostadshus på andra sidan av Oxelvägen. 
 
Stads-och landskapsbilden förväntas inte förändras nämnvärt. Planområdet lig-
ger i en lågpunkt. I närområdet i norr finns flera höjdryggar vilka förstärker 
stads-och landskapsbilden.  
 
 
Bostäder, verksamheter 

Planförslaget innebär att markanvändningen inom fastighet i gällande 
detaljplan ändras från L = trädgårdsmästeri till C = centrumändamål för att 
göra det möjligt att även fortsättningsvis kunna bedriva nuvarande 
verksamheter, som är trädgårdshandel ”Plantshopen Tullinge villastad” och 
restaurang ”Wok Gården Tullinge”. Byggrätten utökas med hänsyn till att 
verksamheterna utvecklas. Högst 1/3 av tomten får bebyggas med en största 
byggnadsarea på 300 m2 för försäljningslokal, restaurang i övrigt 
växthus/uthus. Högsta nockhöjd begränsas till 8 meter och högsta höjd till 
takfot till 6,5 meter.  
 
Arbetsplatser 

I och med att en restaurang och ett trädgårdsmästeri uppförs kommer nya ar-
betsplatser att ges till området. 
 
Övrig bebyggelse 

De enda verksamheterna i direkt anslutning till planen är förskolan  
Myrstacken och Trädgårdstadsskolan söder om platsen. 
 
Service 

Området är väl försörjt med skolor, förskolor m m. Närmsta daghem Förskola 
Myrstacken och grundskolan Trädgårdstadsskolan ligger på ca 100 meter av-
stånd utmed Dymmelkärrsvägen. Tullinge Gymnasium ligger på ett ca 1,0 km 
avstånd.  
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Det finns en korvkiosk på ett avstånd av ca 500 meter och en pressbyrå ca 1 
km bort. 
 
Full kommersiell och offentlig service finns i Tullinge centrum på ca 1,9 km 
avstånd. 
 
Friytor 

Lek och rekreation 

På motsatta sidan av Katrinebergsvägen vid Trädgårdsstads- 
skolan finns både stor bollplan och en sporthall Tullingehallen. 
På ett gångavstånd på ca 200 meter finns lekplatsen Körsbärsparken. 
 
Naturmiljö 

Planområdet saknar naturvärden. 
 
200 meter nordväst om planområdet ligger skogsområdet som är ett betydelse-
fullt strövområde med motionsspår. Till Tullingebergs skogsområde är ca 800 
meter. 
 
Trafik 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Trafiken på vägarna förändras inte nämnvärt med den nya planen. Avståndet 
till huvudcykelstråk utmed Katrinebergsvägen, som leder till Tullinge centrum 
är ca 25 meter.  
 
Kollektivtrafik 

Busslinjer går på Katrinebergsvägen. Den närmaste busshållplatsen, som 
trafikeras av två linjer 713,722 i minst halvtimmestrafik, ligger vid korsningen 
Katrinebergsvägen/Dymmelkärrsvägen. Tullinge pendeltågstation ligger på ca 
1,9 km avstånd.  
 

Bil- och cykelparkering, varumottagning, utfarter  

Bil-och cykelparkering förutsätts ske inom kvartersmark. Idag finns det 10 
parkeringsplatser. Parkeringsbehovet, om det nya planförslaget genomförs, är 
13 parkeringsplatser för personal och besökare till verksamheter. Tillfart ska 
ske via befintlig in/utfart från Oxelvägen, men begränsas till 5,5 meter i bredd. 
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Fastigheten kan försörjas med kommunalt vatten och avlopp från Oxelvägen. 
Dagvatten ska i största möjliga omfattning tas omhand lokalt och följa 
kommunens dagvattenstrategi. Dagvatten från nya hårdgjorda ytor där risk för 
vattenförorening föreligger, såsom parkeringsplatser, ska tas omhand (t.ex. 
infiltreras) inom den egna fastigheten och/eller renas innan det leds ut till 
ytvatten.  
 

 
Värme 

Södertörns fjärrvärme har fjärrvärme i området förlagd i Katrinebergsvägen. 
Föreslås att fjärrvärme sker med vattenburna system, som kan anslutas till 
fjärrvärmenätet.  
 

El 

Verksamheterna kan anslutas till befintligt el-ledningsnät, som finns utbyggd i 
Oxelvägen. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste 
uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströms-
föreskrifter ELSÄK-FS 2005:1. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabel-
utsättning begäras. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar ska 
utföras av Vattenfall Eldistribution AB, men bekostas av initiativtagaren till 
flytten. 
 

Avfall 

Idag sker sophämtning genom att fastigheten Tullinge 17:129 placerar sitt sop-
kärl vid hämtningsdags i norra delen av tomten vid parkering. Detta ska ske på 
samma sett i framtiden. Kommunens avfallsplan och renhållningsordning ska 
följas. Närmaste återvinningsstation finns vid Snödroppsvägen på ett ca 300 m 
avstånd. Återvinningscentral ligger vid Skyttbriksvägen på ca 3,5 km avstånd. 
 
Tele och IT 

Det går telekablar i närheten till området som kan anslutas till bebyggelsen. 
Eventuell flytt/förändring av befintliga teleanläggningar ska utföras av Telia-
Sonera Skanova, men bekostas av initiativtagaren till flytten. 
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Genomförande 

 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Följande tidplan gäller för detaljplanen: 
Samråd  kvartal 3 2018 
Granskning  kvartal 1 2019 
Antagande  kvartal 2 2019 
Laga kraft  kvartal 2 2019 
 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan lantmäteriförrättningar och 
ansökningar om lov (exempelvis bygglov) enligt detaljplanen prövas. 
 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 

Ansvarsfördelning 
Ägaren av kvartersmark inom planområdet ansvarar för och bekostar alla 
åtgärder gällande byggande, drift och underhåll inom kvartersmarken. 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Botkyrka kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna 
vatten- och spillvattenledningar med tillhörande anläggningar. Kommunens 
VA-avdelning ansvarar därigenom för utbyggnad, drift och underhåll av 
allmänna vatten-och spillvattenledningar fram till anvisad förbindelsepunkt. 
 
El, tele, fjärrvärme 
I närheten av planområdet finns befintliga el- och teleledningar.  
 
Telia Sonera Skanova är huvudman för telenätet och för elnätet är Vattenfall. 
 
För anslutning till el-, telenätet, och villkor för anslutning, kontaktas respektive 
ledningshavare. 
 
Södertörns fjärrvärme AB är huvudman för fjärrvärmenätet. 
 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planenheten 

PLANBESKRIVNING  
 
2019-02-19 

14 [15] 
 
Sbf/2017:250 

 

 

Avtal 

Gällande plankostnadsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren utgör 
grunden för pågående detaljplanearbete och reglerar parternas åtaganden. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Det är lantmäterimyndigheten som genom en förrättning prövar frågor om 
fastighetsbildning. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan 
fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. För att genomföra 
detaljplanen kommer ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av 
ledningsrätt eller servitut att lämnas in till lantmäterimyndigheten. Respektive 
ledningshavare ansvarar för att ansöka om rättighet för sina ledningar hos 
Lantmäteriet.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser  
En planläggning av området innebär inget behov av fastighetsindelningsbe-
stämmelser. 
 

Fastighetskonsekvenser 

Inom planområdet ligger idag bara en fastighet, Tullinge 17:129. Detaljplanen 
innebär att fastigheten kommer att få ändrad markanvändning från den nu 
gällande L (trädgårdsmästeri) till C = centrumändamål. Högst 1/3 av tomten 
får bebyggas med en största byggnadsarea på 300 m2 för försäljningslokal, 
restaurang i övrigt växthus/uthus.  
 
Rättigheter 

Området berörs av tre st. avtalsrättigheter. Det är avtalsservitut för kraftled-
ning, vattenledning och villa och årlig avgäld.  
  
Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnaderna för att ta fram detaljplanen betalas av fastighetsägaren enligt 
gällande plankostnadsavtal. 
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Förrättningskostnader  
Fördelning av eventuella förrättningskostnader som uppstår när detaljplanen 
genomförs tas av Lantmäteriet vid förrättningens avslutande. Kostnader för 
fastighetsbildning hos Lantmäteriet debiteras enligt den taxa som gäller vid de-
biteringstillfället.  
 
Vid en ansökan om avstyckning bekostar sökande begärd förrättning om inte 
annat framgår genom avtal. Kostnader som uppstår vid en ansökan om led-
ningsrätt bekostas av sökande om inte annat framgår av en upprättad överens-
kommelse. I det fall fråga om fastighetsbestämning uppkommer i samband 
med annan sökt förrättning fördelas kostnader för den åtgärden mellan berörda 
sakägare i aktuell förrättning om inte annat beslutas genom överenskommelse. 
 

Gatukostnader 

Detaljplanen medför inget behov av utbyggnad av allmänna anläggningar för 
gata eller väg.  
 

Bygglovavgift 

Bygglovavgift kommer att debiteras enligt den bygglovtaxa som gäller vid 
debiteringstillfället. 
 

VA-kostnader 

Anläggningsavgift för VA kommer att debiteras markägaren. Avgiften 
kommer utgå från den VA-taxa som gäller vid debiteringstillfället. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Charlotte Rickardsson  Marina Pavlova  
Planchef   Planarkitekt 
 
 
Medverkande tjänstepersoner 

Dan Arvidsson, miljöutredare  Miljö 
Jan Pettersson  Mark-och exploateringsenheten 



e n

8

C

6.5

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

CentrumändamålC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e Högst 1/3 del av fastighet får bebyggas med största byggnadsarea

300 kvm för försäljningslokal, restaurang i övrigt växthus/uthus.,  4

kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

8

Högsta nockhöjd är 8 meter,  4 kap 11 § 1

6,5

Högsta byggnadshöjd är 6.5 meter,  4 kap 11 § 1

Markens anordnande och vegetation

n Minst 13 parkeringsplatser ska finnas,  4 kap 13 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten

 

 

 
_______________________________________________________________ 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för ändrad 
användning av caféverksamhet till restaurangverksamhet i efterhand. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov i efterhand för 
tillbyggnader av byggnad för caféverksamhet. 
 
Bygglovavgiften för ändradanvändning är 46 280 kronor. Bygglovsavgiften för 
tillbyggnader är 30 680 kronor.  Enligt taxan är avgiften max 15 000 kronor för 
avslagsbeslut.   
 
Beslutet fattas med stöd av 9 kap 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. 
 
Ansökan avser 
Ansökan avser ändring av caféverksamhet till restaurang i efterhand samt 
bygglov för tillbyggnader som är utförda utan bygglov om ca 60 m² 
byggnadsarea, (totalt byggnadsarea 95 m2, varav öppenarea 32,6 m2, bruttoarea 
62,4 m2). Fastigheten är idag bebyggd med huvudbyggnad om 99 m2, växthus 
om 63 m2, skärmtak om 15 m2 och cafébyggnaden om 95 m2, totalt 272 m2 
byggnadsarea. 
 
Bakgrund 
Fastigheten började bebyggas med verksamhet på 1940-talet. Bebyggelsen på 
angränsande fastigheter består av villabebyggelse av varierande storlek och 
ålder. 

Handläggare  
Katarina Balog 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Fastighet: TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN 82)  
Ärende: Bygglov för ändrad användning av caféverksamhet till 

restaurangverksamhet i efterhand 
Sökande: Kenneth Svalborg 
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Söder om fastigheten på motsatt sida av Katrinebergsvägen ligger Trädgårds-
stadsskola som uppfördes i början av 2000-talet. Sydväst om fastigheten 
på motsatt sida av Oxelvägen finns moderna bostadshus i två våningar. På den 
aktuella fastigheten bedrivs redan trädgårdshandel med både växthus och 
försäljningslokaler samt servering. 
 
Den aktuella verksamheten, caféverksamhet, är pågående och bedrivs i en 
byggnad som nämnden beviljade bygglov för då området inte omfattades av 
någon detaljplan. Det bygglovet avsåg försäljningsbyggnad för blommor om 
34,7 m2. Enligt bygglov för nybyggnad av försäljningsbyggnad för blommor, 
dnr LOV 08-858-1 daterad 2009-05-05, har fastighetsägaren inte fått lov för 
caféverksamheten dock framgår det av bygglovet under rubriken information, 
tillstånd för caféverksamhet ska sökas hos miljöenheten. 
 
År 2016 sökte fastighetsägaren bygglov för att uppföra en handelsbyggnad för 
åretruntförsäljning, dnr SBN 2016-548. I samband med bygglovsansökan har 
även rivningslov dnr SBN 2016-502 ansökts för att riva bl. a. fram och 
baksidan på den nu aktuella byggnaden. 
 
Rivningslovet avsåg, enligt kartan här nedan, markerat med blå markering,  
(1) befintlig handelsbyggnad om 37 m2 och (2) del av handelsbyggnad, 
servering, om totalt ca 50 m2.  

 

Växthus som ej berörs av 
lovet

Tidigare beviljat 
rivningslov dnr 2016-502

(1)

(2)

(2)
(2)
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Markeringen visar den nu aktuella byggnaden. 
 
Bygglov finns på fastigheten Tullinge 17:129 för växthus om 68 m2 dnr LOV 
0/51-1, försäljning för blommor om 34,7 m2 dnr LOV 08-858-1, handels- 
byggnad om 84 m2 dnr SBN 2016-548. 
 
Den aktuella byggnaden har byggts till mellan år 2008 och 2019, till nuvarande 
95 m2. Tillbyggnaderna saknar bygglov. 
 
Den 14 februari 2017 fick fastighetsägare till fastigheten Tullinge 19:129 ett 
positivt planbesked, dnr: sbf/2016:412, från samhällsbyggnadsnämnden för att 
få ett tillägg till befintlig detaljplan att använda fastigheten även för 
restaurangverksamhet, Palatina Trädgård AB/Wok Garden Tullinge.  
 
Efter klagomål från grannarna att verksamheten är lovpliktig och saknar 
bygglov har förvaltningen på delegation beslutat att förbjuda verksamheten.  
 

Enligt fotodokumentation inkom 
2017-02-14 (dnr SBN 2016-164 
tillsynsärende, tillbyggnad och 
skärmtak) har baksidan rivits men 
denna del har sedan återuppbyggts.
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Delegationsbeslutet har fastighetsägaren överklagat till länsstyrelsen (LS), 
beteckning 4034-12885-2017, som upphävde beslutet den 31 mars 2017. (Se 
LS-s motivering under yttrande från fastighetsägaren.) 
 
Restaurangverksamheten bedrivs idag i fastighetsägarens regi, Palatina 
Trädgård AB med organisationsnummer 556968-7618. 
 
Den aktuella bygglovsansökan inkom för att ändra användningen på 
byggnaden samt legalisera byggnaden med nuvarande utformning. 
 
Beslutsunderlag 
Ritning plan fasad sektion inkom 2019-11-20 
Situationsplan inkom 2019-11-07 
Skrivelse inkom 2020-01-07 
 
Planförhållande 
För den aktuella fastigheten gäller detaljplan 45-45, lagakraftvunnen 2019-04-18.  
Bestämmelserna som gäller för fastigheten innebär bl.a. att fastigheten får 
användas för centrumändamål och får bebyggas med 1/3 del av tomtytan dock 
högst 300 m2 byggnadsarea i en våning upp till 8 meter nockhöjd och 6,5 meter 
byggnadshöjd. Minsta tillåtna avstånd till tomtgräns regleras med prickmark, mark 
som inte får bebyggas eller parkering anordnas.  
Minst 13 parkeringsplatser ska finnas.  
 
Yttranden från sakägare 
Berörda grannar har inte beretts tillfälle att yttra sig då förvaltningen föreslår 
som beslut avstyrkan.  
 
Yttrande från fastighetsägaren med bemötande av förvaltningen 
Fastighetsägaren har inkommit med yttrande avseende föreläggande om 
komplettering. Yttranden innehåller en brandskyddsbeskrivning. 
Beskrivningen redovisar endast utrymningsvägar.  
Av en brandskyddsdokumentation ska det framgå vilka förutsättningarna är för 
det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens 
brandskydd är utformat samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i 
BBR 5:12 och i avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS). Redovisningen ska 
inlämnas vid teknisksamråd.  
 
Fastighetsägaren anger att publika lokaler inte är definierade. Enligt BBR 1:6 
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när publik lokal används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas ”lokal dit 
allmänheten har tillträde”. 
I BBR avsnitt 5:336 ställs det krav på att publika lokaler som enligt avsnitt 3:1 
ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga även ska vara frångängliga. Kravet på frångänglighet 
avgörs utifrån om lokalen är att anse som publik eller inte. Med begreppet 
publik lokal avses i BBR en lokal dit allmänheten har tillträde, det vill säga en 
lokal som riktar sig till och används av allmänheten. En lokal kan anses vara 
publik även om det krävs inträde eller medlemskap för att få tillträde till 
lokalen, t.ex. ett gym där alla som vill träna kan lösa ett medlemskap. 
 
Exempel på lokaler som kan anses vara publika är: 
•receptionen hos en kommunal eller statlig myndighet 
•reception på sjukhus eller vårdcentral 
•idrottsanläggningar 
•bibliotek 
•teatrar och biografer 
•buss- och järnvägsstationer 
•restauranger 
•affärslokaler 
 
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 5:336 
Grundkravet är att det ska finnas minst två oberoende utrymningsplatser i 
publika lokaler. 
 
För att utrymningsplatsen ska vara nåbar för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga behöver hela vägen fram till utrymningsplatsen göras 
tillgänglig i enlighet med BBR avsnitt 3:1. Tillgängligheten ska även 
uppfyllas i händelse av brand i byggnaden vilket ställer krav på att till exempel 
dörröppningsautomatik som utgör en förutsättning för tillgängligheten fungerar 
vid brand. 
 
Undantaget kan vara motiverat för till exempel viss tung industri och för 
arbetsplatser med enbart servicepersonal. Men kontorslokaler i anslutning till 
sådana arbetslokaler ska alltid tillgänglighets anpassas. (jfr prop. 1985/86:1 
sid. 495) 
 
Om rumshöjden är för låg kan det vara svårt att få allmänventilation att 
fungera bra. Det kan också vara svårt att få plats med ventilationskanaler. 
Rumshöjden mäts till kanalernas undersida. Det är även svårare att placera 
belysningen så att den sprider ljuset bra. 
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I allmänhet är en rumshöjd på minst 2,7 meter tillräcklig i en restaurang. I 
vissa utrymmen kan takhöjden dock vara lägre. I personalrum, kontor och 
motsvarande utrymmen kan det ofta räcka med en rumshöjd på 2,4 meter. Små 
kyl- och frysrum, städrum, avfallsutrymmen och motsvarande lokaler behöver 
en rumshöjd på minst 2,1 meter. Lägre rumshöjd än 2,1 meter accepteras 
normalt inte i några utrymmen i restauranger. 
 
I föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), paragraf 4, finns 
regler om rumshöjd. 
 
Enligt arbetsmiljöverket är lämpliga minimimått mellan arbetsbänkar i mm 
följande:  
•0,9 meter för gång i förråd och liknande utrymme, dock 0,7 meter i mindre 
förråd.  
•0,9 meter för gång mellan spis utan ugn (grill) och utlämningsdisk.  
•1,2 meter för gång mellan spis med ugn och utlämningsdisk.  
•1,1 meter för gång vid arbetsplats med passage.  
•1,2 meter för gång framför värmeapparat, till exempel stjälpbar kokgryta 
(vokgryta), ugn och stekbord.  
•1,2 meter för gång runt trafikdelare i rangeringsrum.  
•1,4 meter för arbetsplats där två eller fler personer arbetar samtidigt på 
båda sidor om gången. Utrymmet mellan spis och arbetsbänk är ett exempel 
på arbetsplats där det händer att två eller flera personer arbetar på båda 
sidor om en gång.  
 
Fastighetsägaren anger att detaljplanändringen var för att legalisera 
byggnaden. Detaljplanändringens syfte framgår under bedömningen, men kort 
om syftet var att ändringen skulle medföra att de verksamheterna som finns på 
fastigheten skulle fortsättningsvis kunna bedrivas. 
 
Tillsynsärende på fastigheten (dnr SBN 2016-164) och bygglovsansökan (dnr 
SBN 2016-284) är avskrivna samt kommuniceringsbrev i dnr LOV 2010-781 
har skickats om att lov för tillbyggnader ska sökas p.g.a. ny detaljplan på 
fastighet Tullinge 17:129. Denna information har kommunicerats med 
sökanden därför hans påstående att rättelse har vidtagits och godkänts i tidigare 
ärende är felaktig. 
 
Slutligen hänvisar fastighetsägaren till beslut från Länsstyrelsen. Från 
Länsstyrelsens motivering på beslut framgår att det är med hänsyn till 
pågående planarbete är sannolikt att fastighetsägaren kommer att kunna få 
bygglov för att även fortsättningsvis kunna bedriva nuvarande 
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restaurangverksamhet på aktuell fastighet. Det saknas för närvarande skäl att 
förbjuda fastighetsägaren att fortsätta med restaurangverksamheten.  
Observera att beslutet handlar om fastigheten och inte den aktuella byggnaden. 
 
Bedömning 
Förslaget, bygglov för ändrad användning av caféverksamhet till 
restaurangverksamhet följer detaljplanen. Bygglov i efterhand för 
tillbyggnader avviker från gällande detaljplan avseende att en av tillbyggnaden 
ligger i sin helhet på mark som inte får bebyggas. 
 
Byggnaden uppfyller inte de lämplighets- och tillgänglighetskrav för en 
restaurang som bedöms i bygglovsprövningen enligt plan- och bygglagen: 

- den redovisade planritningen uppfyller inte tillgänglighetskraven 
varken för som arbetslokal, köksbänkarna har en avstånd 0,8 meter 
mellan varandra eller  

- toaletterna för personalen och/eller kundtoaletten är inte tillgängliga 
- restaurangen saknar redovisning sophantering. Kylt soprum/sop skåp 

måste finnas.  
- Personalutrymmen saknas.  
- Varutransporten har ni angivit utvändigt mått 1200 mm vilket innebär 

att den är för smal.  
- Delar av arbetslokalerna ligger under den låga takhöjden (saknar 

sektion och eller mått) denna del uppfyller inte kraven på arbetslokaler. 
 

 
Planritning med planlösning för den aktuella byggnaden 
Mått på Toalett 1 är 1,1x1,2 meter, Toalett 2 1,1x1,3 meter ej tillgängliga 
Passage mellan kök och diskrum är 0,8 meter, omklädnad är 1,2 meter. 
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Mellan spis och diskbänk avståndet är 0,2 meter och mellan köksbänkarna  
avståndet är 0,9 meter. Avstånd i diskrummet mellan kylskåp och vägg är ca 
0,5 meter. 
 
För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att 
ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål.  
Vid ändrad användning ställs krav på hela den del av byggnaden som ges ändrad 
användning.  
 
Vid tillämpningen av kraven ska man, som alltid vid ändring, ta hänsyn till bland 
annat ändringens omfattning. Ändringens omfattning bör bedömas utifrån om den 
ändrade användningen medför att byggnaden behöver tillföras nya eller 
förbättrade egenskaper för att tillgodose utformningskraven och de tekniska 
egenskapskraven.  
 
Bygglovet från år 2009 dnr SBN 2008-858 redovisar en mycket enkel byggnad 
avseende funktioner och utformning. Bygglovet anger att byggnaden ska användas 
för blomsterförsäljning och har en byggnadsyta om 37,4 m2.  
Detta innebär att byggnaden inte är lovgiven genom detta lov för caféverksamhet. 
 
Att verksamheten har de övriga erforderliga tillstånden innebär inte att 
verksamheten utövas på ett lagligt sätt avseende kraven enligt plan- och 
bygglagen. Caféverksamhet, trots avsaknad av bygglov, har bedrivits i byggnaden 
varför ändringen avser ändring från café till restaurang. 
 
En grundläggande förutsättning för att få bygglov inom ett detaljplanelagt 
område är att både fastigheten och byggnadsverket, där man vill utföra en 
åtgärd, stämmer överens med detaljplanen. 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
anger att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid 
en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller 
vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
och åtgärden uppfyller lokalisering och utformningskrav enligt 2 kap 6 § och 8 
kap 1§ plan- och bygglagen.   
 
Byggnadsnämnden får bevilja bygglov även om åtgärden avviker från gällande 
detaljplan. Avvikelsen måste dock vara liten och förenlig med planens syfte, 9 
kap 31b § plan- och bygglagen. 
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Regeringsrätten har i flera avgöranden (RÅ 1990 ref 53 II, RÅ 1990 ref 91 I 
och II samt RÅ 1991 ref 57) uttalat att frågan om avvikelse från en plan är att 
anse som mindre bör bedömas inte endast utifrån absoluta mått och tal utan bör 
ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter.  Som exempel på 
mindre avvikelse nämns i förarbetena till PBL (prop. 1985/86:1 sidan 714) 
placering av en byggnad någon meter in på så kallad prickmark, överskridande 
av tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl samt 
överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre planlösning skall kunna 
uppnås. Däremot är enligt förarbetena sjätte stycket i 3 kap 11 § ÄPBL (9:31 b 
PBL) inte tillämplig om någon vill använda marken för ett i planen inte avsett 
ändamål. 
 
Ändring av detaljplanen syftade till att genom ändring av markanvändningen 
från trädgårdsmästeri till centrumändamål göra det möjligt att även fortsätt-
ningsvis kunna bedriva nuvarande verksamheter, som är trädgårdshandel och 
restaurang. Detaljplaneändringen innebär därför ingen faktisk ändring av 
markanvändning, jämfört med idag, utan är en anpassning till rådande 
situation. 

 
 
Förvaltningen bedömer att förslaget inte är lämplig för ändamålet, har inte god 
form-, färg- och materialverkan och tillgänglig för personer med nedsatt 
orientering- och rörelseförmåga. Förslaget uppfyller inte därmed kraven i 2 
kap. 6 § PBL likväl som kraven i 8 kap. 1, 2 §§ PBL. 
 
 

Föreliggande förslag avseende bygglov i 
efterhand för tillbyggnader uppfyller inte 
utformningskraven då byggnaden flera gånger 
är tillbyggd med olika byggnadsdelar med olika 
höjder och takutformningar. Byggnaden 
uppfyller därmed inte kravet på god 
helhetsverkan. 
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Tillbyggnad                                             Sophantering 
 
Sammanfattningsvis, med stöd av ovanstående, bedömer samhällsbyggnads-
förvaltningen att bygglov för ändrad användning av caféverksamhet till 
restaurangverksamhet och bygglov i efterhand för tillbyggnaderna inte kan 
beviljas på fastigheten Tullinge 17:129 (Katrinebergsvägen 82). 
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Annelie Fager Katarina Balog 
Bygglovchef Bygglovhandläggare 
 
 
 
Bilagor 
Översiktskarta 
Beslutsunderlag 
Yttrande från sökande 
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Beslut
 

1 (4)

Datum
2020-06-24
 

Beteckning
403-11402-2020
 

Enheten för överklaganden
Kristina Brantberg

Klagande
Kenneth Svalborg 
svalborg@telia.com

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om nekat bygglov för 
ändrad användning från café till restaurang samt 
nekat lov för tillbyggnad på fastigheten Tullinge 
17:129 i Botkyrka kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om att avslå ansökan om bygglov för 
tillbyggnader.
Länsstyrelsen avslår överklagandet avseende ändrad användning från café- till 
restaurangverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och bygglovsnämnden i Botkyrka kommun (nämnden) beslutade den 
23 januari 2019, dnr SBN 2019-000898, att, med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap. 8 
§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, neka bygglov för tillbyggnad samt neka 
lov för ändrad användning (från café till restaurang) på fastigheten Tullinge 
17:129. Av beslutet samt tillhörande tjänsteskrivelse, vilken utgör underlag för 
beslutet, framgår följande.
Ansökan avser ändring av caféverksamhet till restaurang samt bygglov för 
tillbyggnader med cirka 60 kvm byggnadsarea, vilka redan är utförda. På 
fastigheten bedrivs idag trädgårdshandel med växthus och försäljningslokaler 
samt servering. Caféverksamheten är pågående och bedrivs i en byggnad som det 
beviljades bygglov för 2009. Det lovet avsåg en byggnad med 34,7 kvm 
byggnadsarea för försäljning av blommor. Av bygglovet, under rubriken 
information, framgår att tillstånd för caféverksamhet ska sökas hos miljöenheten. 
Bygglov har inte getts för caféverksamhet. Den aktuella byggnaden har byggts till 
mellan 2008 och 2019 till nuvarande 95 kvm. 
Förslaget, bygglov för ändrad användning av caféverksamhet till 
restaurangverksamhet följer detaljplanen. Byggnaden uppfyller inte lämplighets- 
och tillgänglighetskraven för en restaurang. Bygglov i efterhand för 
tillbyggnaderna avviker från detaljplanen avseende att en av tillbyggnaderna 
ligger i sin helhet på mark som inte får bebyggas. Tillbyggnaderna uppfyller inte 
utformningskraven då byggnaden flera gånger är tillbyggd med olika 
byggnadsdelar med olika höjder och takutformningar. Byggnaden uppfyller 
därmed inte kravet på god helhetsverkan. 
Förslaget är inte lämplig för ändamålet, har inte god form-, färg- och 
materialverkan och tillgänglig för personer med nedsatt orientering- och 

D
nr

 S
BN

 2
01

9-
00

08
98

 –
 A

nk
om

 2
02

0-
06

-2
4



Beslut
 

2 (4)

Datum
2020-06-24
 

Beteckning
403-11402-2020
 

rörelseförmåga. Förslaget uppfyller därmed inte kraven i 2 kap. 6 § PBL likväl 
som kraven i 8 kap. 1, 2 §§ PBL. 
Kenneth Svalborg (fastighetsägare och sökande) har överklagat beslutet. Han har 
sammanfattningsvis anfört följande som stöd för sin talan. 
Ansökan om bygglov för café och trädgårdshandel gjordes år 2009. Byggnaden 
fick ett beviljat bygglov år 2009 med hänvisning om att café behöver tillstånd från 
miljö- och hälsa. Ansökan avser ändrad verksamhet från café till matlagningskök 
för avhämtning. Någon ansökan har inte gjorts för tillbyggnader. Tillbyggnader, 
skärmtak osv. som nämns i förslag till beslut finns inte. Den totala byggnadsarean 
på fastigheten understiger gällande byggrätt. Verksamheten står inte i strid med 
gällande detaljplan som medger restaurangverksamhet.

Tidigare relevanta beslut
Bygglov för nybyggnad av blomsterbutik gavs den 5 maj 2009, dnr LOV 08-858-
1.
Den 25 augusti 2016 beslutade nämnden att lämna en tillsynsanmälan gällande 
restaurangverksamheten utan åtgärd. Beslutet upphävdes av länsstyrelsen den 4 
oktober 2016, dnr, 4034-37327-2016, som återförvisade ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning.
Den 20 februari 2017 beslutade nämnden att vid vite förbjuda verksamheten. 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 31 mars 2017 upphävde beslutet, 
dnr 4034-12885-2017. 

Motivering till beslutet
För den aktuella fastigheten gäller detaljplan 45-45 som vann laga kraft den 18 
april 2019 och som endast omfattar fastigheten Tullinge 17:129. 
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. För fastigheten 
gäller att den ska användas för centrumändamål. ”Högst 1/3 del av fastigheten får 
bebyggas med största byggnadsarea 300 kvm för försäljningslokal, restaurang i 
övrigt växthus/uthus”. Prickmark får inte förses med byggnad. Högsta nockhöjd är 
8 meter och högsta byggnadshöjd är 6,5 meter. Minst 13 parkeringsplatser ska 
finnas.
Av planbeskrivningen framgår att detaljplanen syftar till att genom ändring av 
markanvändningen från trädgårdsmästeri till centrumändamål göra det möjligt att 
även fortsättningsvis kunna bedriva nuvarande verksamheter, som är 
trädgårdshandel och restaurang. Av planbeskrivningen framgår att verksamheten 
med trädgårdshandel och restaurang redan är etablerad sedan flera år tillbaka. 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan bland annat om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot detaljplanen samt 
åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga krav i 2 kap. samt 8 kap. 
PBL.
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Tillbyggnaderna
Avseende tillbyggnaderna gör länsstyrelsen följande bedömning. Sökande har i 
sin överklagan angett att han inte har ansökt om bygglov för tillbyggnader. 
Länsstyrelsen konstaterar att ansökan avser ändrad användning och att den inte 
anger något om att den även avser tillbyggnader. Den byggnad som redovisats på 
ritningarna tillhörande ansökan är dock större än den byggnad vilken lov 
beviljades för 2009. Klaganden har också i skrivelse till nämnden den 14 januari 
2020 påpekat att ansökan endast avser om ändrad verksamhet och inte bygglov för 
tillbyggnad. Av ritningarna framgår inte heller vilka delar som är 
nytillkomna/saknar lov. Oaktat att delar av byggnaden saknar bygglov så finner 
länsstyrelsen att det i detta ärende inte kan anses som att ansökan även avser 
tillbyggnader. Beslutet om att neka bygglov för tillbyggnader ska därmed 
upphävas.
Länsstyrelsen önskar upplysa om följande. Av handlingarna i ärendet framgår att 
klagande har uppfattat det som att den byggnad som finns idag har legaliserats av 
den efterkommande detaljplanen. Länsstyrelsen konstaterar här att planändringen 
innebär att en annan användning på fastigheten är möjlig men att de åtgärder som 
utförts utan lov på byggnaden inte har legaliserats i och med planändringen. 
Ändrad användning
Vad gäller frågan om ändrad användning gör länsstyrelsen bedömningen att det 
inte är möjligt att ge bygglov för ändrad användning på en byggnad som saknar 
bygglov/delvis saknar bygglov, om inte bygglov samtidigt ges för hela 
byggnaden, se till exempel MÖD 2019:1 och RÅ 1995 ref.42. Bygglov kan 
därmed inte ges för ändrad användning och överklagandet ska avslås.
Upplysningsvis delar länsstyrelsen nämndens bedömning att 
restaurangverksamhet inte strider mot detaljplanen men att lämplighets- och 
tillgänglighetskraven för en restaurang i nuvarande ansökan inte uppfylls. Vid en 
eventuell ny prövning, som inkluderar tillbyggnaderna, behöver nämnden även ta 
ställning till vilka krav som kan ställas, samt på vilken del av byggnaden dessa 
kan ställas, det vill säga om åtgärderna innebär en ombyggnation eller enbart en 
annan ändring av byggnaden, se 8 kap. 2 § PBL.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Kristina Brantberg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till: bygglov@botkyrka.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att 
länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 
överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 11402-2020.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten

 
 

Angående överträdelse av plan- och bygglagen m.m.  på 
fastigheten TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN 82) 
 
På grund av att bygglov inte har beviljats för restaurangverksamhet på 
fastigheten TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN 82) bedömer 
förvaltningen att verksamheten/åtgärder är i strid mot plan- och 
bygglagstiftningen. Tillsynsärende avseende att startbesked saknas för 
tillbyggnader samt olovlig restaurangverksamhet har startats då dessa åtgärder 
är olovliga. 
 
Det åligger förvaltningen att utreda frågor av detta slag och du får nu tillfälle 
att bemöta anmälan. Detta gör du enklast genom att inkomma med en skriftlig 
redogörelse där det framgår närmare 
 
Du har möjlighet att vidta rättelse genom att ta bort det olovligt utförda.  
 
Om rättelse inte sker kan förvaltningen besluta åtgärdsföreläggande. 
Vänligen återkom snarast hur tänker ni göra med verksamheten och 
byggnaden. 
Uppgifterna enligt ovan (ange fastighetsbeteckning och diarienummer) och 
gärna din e-postadress ska ha kommit in till förvaltningen  
senast den 2020-03-01. 
 
För kännedom:  
Bygglov och startbesked samt slutbesked krävs enligt 9-10 kap PBL. 
Om rättelse inte sker eller om du inte kommer in med någon förklaring kan 
fråga om påföljd enligt 11 kap PBL komma att prövas av 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
En påföljd kan exempelvis vara att nämnden tar ut en byggsanktionsavgift för 
åtgärder som är utförda utan startbesked. Mer information om 
byggsanktionsavgift kan du få på boverkets hemsida, www.boverket.se.  
 

 Mottagare 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth Svalborg 
Alpvägen 28 
146 50 TULLINGE 
 

mailto:bygglov@botkyrka.se
mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
http://www.botkyrka.se/
http://www.boverket.se/
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När beslut har fattats kan du komma att få ta del av det genom förenklad 
delgivning. Det innebär att du kommer att få beslutet skickat till dig och att ett 
kontrollmeddelande kommer att skickats till dig nästkommande arbetsdag. 
 
 
Bygglovsenheten 
Katarina Balog  
Bygglovhandläggare  
 
Växeln: 08-530 610 00 
E-post: katarina.balog@botkyrka.se 



1

Balog Katarina

Från: svalborg@telia.com

Skickat: den 27 februari 2020 07:02

Till: Balog Katarina

Ämne: svar på fråga

Hej Katarina!  

Ni har upprättat ännu ett tillsynsärende, med diarienummer SBN 2020-56 på fastigheten Tullinge 17:129 trots att ni 

ännu inte har avslutat tillsynsärendet med diarienummer Lov 2010-781 som ni anser gäller samma åtgärd. På grund 

av ett 10 år gammalt tillsynsärende har ni uppmanat mig att söka bygglov som ni sedan avslår. Till följd skapar ni 

nytt ärende. Borde det inte ligga i samhällsbyggnadsnämndens intresse att avsluta äldre ärenden först?  

 

Dessutom hävdar du fortsatt att det finns tillbyggnader som saknar bygglov. Denna fråga borde vara utredd för 

länge sedan då detta togs upp i lovärende för den andra byggnaden på fastigheten.  

 

Du skriver citat: "Detta gör du enklast genom att inkomma med en skriftlig redogörelse där det framgår närmare"  

 

Närmare vad då?  

 

Du skriver att jag har möjlighet att vidta rättelse genom att ta bort det olovligt utförda. Faktum är att om ni anser att 

det finns något olovligt på fastigheten så bör detta utredas närmare. Då fastigheten innehar en byggrätt som ännu 

inte utnyttjas så bör ni utreda om det här är en åtgärd som går att bevilja lov för, men istället uppmanar du mig att 

ta bort det olovliga.  

 

Jag har som tidigare nämnt, visat att det ligger i mitt intresse att få denna åtgärd, bygglovsgiven. Det ligger ett 

bygglov, som visserligen har fått avslag men som även är överklagad och inte vunnit lagakraft.  

 

Dessutom ger du orimligt kort tid för kommunicering och sista dag för att inkomma med en skrivelse är söndag den 

1 mars. Som du själv skriver så ligger det i kommunens intresse att utreda om något har uppförts olovligt. Jag anser 

att er utredning är bristfällig, med denna korta tid finns absolut ingen möjlighet att föra en dialog överhuvud taget.  

 

Med vänlig hälsning 

Kenneth Svalborg 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten

 

_______________________________________________________________ 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att pkt 1 – förelägga fastighetsägaren Kenneth Svalborg   
(19600321-1056), Alpvägen 28, 146 50, TULLINGE, att ansöka om bygglov 
som är anpassad till verksamheten som bedrivs på fastigheten TULLINGE 
17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN 82) Se tidigare beslut från 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-23 § 24. 
 
att pkt 2 – upplysa fastighetsägaren Kenneth Svalborg   
(19600321-1056), Alpvägen 28, 146 50, TULLINGE, om att 
samhällsbyggnadsnämnden får besluta om att stoppa restaurangverksamheten 
om bygglov saknas. 
 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Bakgrund 
Fastigheten började bebyggas med verksamhet på 1940-talet. Bebyggelsen på  
angränsande fastigheter består av villabebyggelse av varierande storlek och ålder.  
Söder om fastigheten på motsatt sida av Katrinebergsvägen ligger Trädgårds-
stadsskola som uppfördes i början av 2000-talet. Sydväst om fastigheten  
på motsatt sida av Oxelvägen finns moderna bostadshus i två våningar. På den 
aktuella fastigheten bedrivs redan trädgårdshandel med både växthus och 
försäljningslokaler samt servering.  
 
Den aktuella verksamheten, caféverksamhet, är pågående och bedrivs i en 
byggnad som nämnden beviljade bygglov för då området inte omfattades av någon 
detaljplan. Det bygglovet avsåg försäljningsbyggnad för blommor om 34,7 m2. 

Referens Mottagare 
Katarina Balog 
 
 
 
 

Kenneth Svalborg   
 
Alpvägen 28  
146 50, TULLINGE  
 
 

Fastighet: TULLINGE 17:129 (KATRINEBERGSVÄGEN 82) 
Ärende:  Tillsynsärende startbesked saknas för tillbyggnader 

samt olovlig restaurangverksamhet  
Fastighetsägare Kenneth Svalborg   
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Enligt bygglov för nybyggnad av försäljningsbyggnad för blommor, dnr LOV 08-
858-1 daterad 2009-05-05, har fastighetsägaren inte fått lov för caféverksamheten 
dock framgår det av bygglovet under rubriken information, tillstånd för 
caféverksamhet ska sökas hos miljöenheten.  
 
År 2016 sökte fastighetsägaren bygglov för att uppföra en handelsbyggnad för 
åretruntförsäljning, dnr SBN 2016-548. I samband med bygglovsansökan har även 
rivningslov dnr SBN 2016-502 ansökts för att riva bl. a. fram och baksidan på den 
nu aktuella byggnaden.  
 
Rivningslovet avsåg, enligt kartan här nedan, markerat med blå markering,  
(1) befintlig handelsbyggnad om 37 m2 och (2) del av handelsbyggnad, servering, 
om totalt ca 50 m2.  
Bygglov finns på fastigheten Tullinge 17:129 för växthus om 68 m2 dnr LOV 
0/51-1, försäljning för blommor om 34,7 m2 dnr LOV 08-858-1, handels- byggnad 
om 84 m2 dnr SBN 2016-548.  
 
Den aktuella byggnaden har byggts till mellan år 2008 och 2019, till nuvarande 95 
m2. Tillbyggnaderna saknar bygglov.  
 
Den 14 februari 2017 fick fastighetsägare till fastigheten Tullinge 19:129 ett 
positivt planbesked, dnr: sbf/2016:412, från samhällsbyggnadsnämnden för att få 
ett tillägg till befintlig detaljplan att använda fastigheten även för 
restaurangverksamhet, Palatina Trädgård AB/Wok Garden Tullinge.  
 
Efter klagomål från grannarna att verksamheten är lovpliktig och saknar bygglov 
har förvaltningen på delegation beslutat att förbjuda verksamheten.  
Enligt fotodokumentation inkom 2017-02-14 (dnr SBN 2016-164 tillsynsärende, 
tillbyggnad och skärmtak) har baksidan rivits men denna del har sedan 
återuppbyggts. 
 
Delegationsbeslutet har fastighetsägaren överklagat till länsstyrelsen (LS), 
beteckning 4034-12885-2017, som upphävde beslutet den 31 mars 2017. (Se LS-s 
motivering under yttrande från fastighetsägaren.)  
 
Restaurangverksamheten bedrivs idag i fastighetsägarens regi, Palatina Trädgård 
AB med organisationsnummer 556968-7618.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari 2020 har beslutat att bygglov för 
restaurangverksamhet och bygglov för tillbyggnader ej kan beviljas. 
Detta innebär att byggnaden saknar delvis bygglov och restaurangverksamheten 
saknar bygglov. 
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Gällande bestämmelser 
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL ta upp frågor om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel 
så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av 
bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. Avsikten är att ett 
beslut ska fattas i en anmälan vare sig en överträdelse har skett eller inte. 
 
Enligt 9 kap 2 § 1 st. 2 p. PBL krävs det bygglov för  
1. nybyggnad 
2. tillbyggnad 
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad. om ändringen innebär att 
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit 
till stånd,  
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri, eller 
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller 
byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas 
av en detaljplan. 
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en bygglovspliktig åtgärd inte påbörjas förrän 
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. 
 
Enligt 11 kap 17 § PBL ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande), om en 
åtgärd som kräver rivningslov. 
 
Beslutsmotivering 
Enligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden framgår att verksamheten saknar 
lov och att delar av byggnaden också saknar bygglov. Dessutom framgår det 
att den byggnad som finns på plats inte uppfyller kraven för en 
restaurangbyggnad. 
 
För den aktuella fastigheten gäller detaljplan 45-45, lagakraftvunnen 2019-04-
18. 
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Bestämmelserna som gäller för fastigheten innebär bl.a. att fastigheten får 
användas för centrumändamål och får bebyggas med 1/3 del av tomtytan dock 
högst 300 m2 byggnadsarea i en våning upp till 8 meter nockhöjd och 6,5 
meter byggnadshöjd. Minsta tillåtna avstånd till tomtgräns regleras med 
prickmark, mark som inte får bebyggas eller parkering anordnas. 
Minst 13 parkeringsplatser ska finnas.  
 
Bygglovsenhetens bedömning är därför att bygglov i för verksamheten kan 
sannolikt ges dock bygglovsansökan ska redovisa en byggnad som uppfyller 
kraven för tillgänglighet, byggnadshöjd för verksamheten, arbetsytor, 
personalrum, sophantering mm i enlighet med BBR och övriga bestämmelser.  
 
Fastighetsägaren har trots anmaning att söka lov i efterhand inte kommit in 
med en ansökan självmant. Således förelägger samhällsbyggnadsnämnden 
fastighetsägaren, Kenneth Svalborg (19600321-1056), Alpvägen 28, 146 50, 
TULLINGE, att ansöka om bygglov i efterhand för tillbyggnader och 
verksamheten senast en månad efter att detta beslut har vunnit laga kraft. 
 
Information 
Om detta beslut inte följs får samhällsbyggnadsnämnden besluta att stoppa 
verksamheten. 
 
Upplysningar 
Om lov i efterhand ges till åtgärden ska en byggsanktionsavgift enligt 11 kap 
51 § PBL tas ut för att en bygglovspliktig åtgärd har påbörjats innan ett 
startbesked meddelats. 
 
Om lov i efterhand ges till åtgärden får samhällsbyggnadsnämnden bestämma 
om skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap 38 § 
PBL. 
 
Överklagandehänvisning bifogas detta beslut 
 
För samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Katarina Balog 
Bygglovhandläggare 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om du inte är nöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du 
överklaga det skriftligen till Länsstyrelsen. 
 
Överklagandet ska skickas in till samhällsbyggnadsnämnden som 
sedan skickar det vidare till Länsstyrelsen. 
 
I överklagandet ska du ange 
 vilket beslut du vill överklaga,  
 diarienummer,   
 datum då beslutet meddelades, 
 redogöra för varför du anser att beslutet är oriktigt, samt 
 vilken ändring av beslutet du vill ha. 
 
Du ska också ange 
 ditt namn, 
 personnummer eller organisationsnummer, 
 adress, 
 telefonnummer, samt 
 underteckna handlingen. 
 
Om du väljer att överklaga via ett ombud måste det skickas in en 
fullmakt för ombudet. Ombudet måste även underteckna 
överklagandeskriften.  
  
Överklagandet ska skickas till: 
 
Botkyrka kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 
147 85 Tumba 
 
Överklagandet måste ha kommit in till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. 
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BESLUT
 

Enheten för överklaganden
Göran Wirdéus

Datum
2020-08-18
 

Beteckning
4034-22170-2020

                               
                                         

                                        

Kenneth Svalborg
Alpvägen 28
146 50 Tullinge

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av lovföreläggande avseende fastigheten 
Tullinge 17:129 i Botkyrka kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har genom delegationsbeslut 
den 21 april 2020, dnr SBN 2020-000056, stöd av 11 kap 17 § plan- och bygg- 
lagen (2010:900), PBL, förelagt Kenneth Svalborg att ansöka om bygglov som är 
anpassat till verksamheten som bedrivs på fastigheten Tullinge 17:129.

Som skäl för beslutet anför samhällsbyggnadsnämnden följande.
Enligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden framgår att verksamheten saknar lov 
och att delar av byggnaden också saknar bygglov. Dessutom framgår det att den 
byggnad som finns på plats inte uppfyller kraven för en restaurangbyggnad. 
För fastigheten gäller detaljplan 45-45, lagakraftvunnen den 18 april 2019.
Bestämmelserna som gäller för fastigheten innebär att fastigheten får användas för 
centrumändamål och får bebyggas med en tredjedel del av tomtytan dock högst 
300 kvm byggnadsarea i en våning upp till 8 meter nockhöjd och 6,5 meter 
byggnadshöjd. Minsta tillåtna avstånd till tomtgräns regleras med prickmark, 
mark som inte får bebyggas eller parkering anordnas. Minst 13 parkeringsplatser 
ska finnas.  
Bygglovsenhetens bedömning är därför att bygglov för verksamheten sannolikt 
kan ges, dock att bygglovsansökan ska redovisa en byggnad som uppfyller kraven 
för tillgänglighet, byggnadshöjd för verksamheten, arbetsytor, personalrum, sop- 
hantering med mera i enlighet med BBR och övriga bestämmelser.  
Fastighetsägaren har trots anmaning att söka lov i efterhand inte kommit in med 
en ansökan självmant. Således förelägger samhällsbyggnadsnämnden fastighets- 
ägaren, Kenneth Svalborg, att ansöka om bygglov i efterhand för tillbyggnader 
och verksamheten senast en månad efter att detta beslut har vunnit laga kraft.
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Datum
2020-08-18
 

Beteckning
4034-22170-2020

Kenneth Svalborg överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut och anför 
bland annat följande. 
Skäl för upphävande: 

1) Ansökan om bygglov för café och trädgårdshandel gjordes år 2009. 
Byggnaden fick ett beviljat bygglov år 2009 med hänvisning om att café 
behöver tillstånd från miljö- och halsa. 

2) Bygglov har sökts för matlagningsköket och take away i ärende med 
diarienummer SBN 2019-000898 som inte vunnit laga kraft då beslutet är 
överklagat till länsstyrelsen. 

3) Verksamheten och utformningen av byggnaden överensstämmer med 
gällande detaljplan med plannummer 45-45. 

Motivering

Tillämpliga lagrum m.m.

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, i ett föreläggande ge fastighetens 
eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att det beslut, SBN 2019-000898, som 
Kenneth Svalborg har överklagat till länsstyrelsen är avslutat genom beslut den 
24 juni 2020 (403-11402-2020), vilket har vunnit laga kraft. Av det beslutet 
framgår att tillbyggnader som skett på fastigheten inte har legaliserats genom den 
ändrade detaljplanen samt att bland annat tillgänglighetsfrågor behöver prövas. 
Genom det nu överklagade beslutet har nämnden i enlighet med 11 kap. 17 § PBL 
bedömt att bygglov sannolikt kan ges för ändrad användning av byggnaden och 
tillbyggnader. Varken länsstyrelsens tidigare beslut eller vad Kenneth Svalborg 
anfört i överklagandet föranleder någon annan bedömning än den som nämnden 
har gjort i det nu överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås.

Hur man överklagar

Detta beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt 
bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av länsjurist Göran Wirdéus.

Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum
2020-08-18
 

Beteckning
4034-22170-2020

Bilaga

Hur man överklagar länsstyrelsens beslut

Vart beslutet överklagas

Länsstyrelsens beslut överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen, Nacka 
tingsrätt.  

Var överklagandet inlämnas 

Länsstyrelsen ska pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Överklagandet ska därför 
lämnas eller skickas till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, 
Box 22067, 104 22 Stockholm. 

Tid för överklagande

Överklagandet måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljö- 
domstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt 
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet under- 
teckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, 
adress och telefonnummer.

Upplysningar
För ytterligare frågor och upplysningar kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
också ärendets diarienummer/beteckning som står längst upp till höger.
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