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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 

_______________________________________________________________ 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att  pkt 1 – solidariskt ta ut en halverad byggsanktionsavgift om  
 13 126 kronor av fastighetsägarna, Lena Carina Kivioja, 19600117-

0304 och Jouko Kivioja, 19610530-2571, båda med adress Liljestigen 7, 
146 48 Tullinge, för att ha uppfört bygglovspliktig mur om 53 löpmeter 
innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked för åtgärden. 

 
att pkt 2 – avgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om 

att ta ut avgiften har delgetts fastighetsägaren. 
 
att     pkt 3 – förutsatt att byggsanktionsavgiften har erlagts enligt 
         samhällsbyggnadsnämndens beslut lämna anmälan utan åtgärd 
 
Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap 3 § 
och 11 kap 5 §, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59 och 61 §§, 16 kap 7 och 
12 §§ och plan- och byggförordningen (2010:338), PBF, 6 kap 1 §, 9 kap 1, 2, 
12 §§. 
 
Bakgrund 

2009-11-17 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus och pool,  
dnr LOV 2009-661-1. 
 
2018-09-10 tillsynsanmälan initieras av förvaltningen, bilaga 1. 
 
2018-12-10 kommuniceras fastighetsägarna per brev om deras överträdelse att 
ha uppfört mur på sin fastighet och på kommunens mark utan bygglov och 
startbesked. 

Referens Mottagare 

Olov Östblom 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
  
 

Fastighet: LILJAN 11 (LILJESTIGEN 7) 
Ärende:  Tillsynsärende mur, bygglov och startbesked saknas 

Fastighetsägare: Lena Carina Kivioja, 19600117-0304 
Jouko Kivioja, 19610530-2571 
Liljestigen 7, 146 48 Tullinge 
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2018-12-18 kontaktade fastighetsägaren Lena Kivioja förvaltningen och 
undrade vad för mur som uppförts på kommunens mark. Förvaltningen bad om 
skriftligt bemötande på vårt brev. 
 
2019-01-08 inkom förklaring från fastighetsägarna.  
 
Fastighetsägarna har redogjort för att de har sökt bygglov redan i den 
ursprungliga bygglovsansökan där det framgår att en mur längs Liljestigen 
skulle byggas. Muren ligger ca 20 cm innanför fastighetsägarnas tomtgräns.  
 

 
Bild visar inom gröna linjer markplaneringsritning från fastighetsägarna 
daterad 2009-09-28 som visar planerad mur mot Liljestigen.  

 

 
Bild visar inom röda linjer på fasadritning som hör till det beviljade bygglovet 
2009-11-17 dnr LOV 2009-661-1 att där inte framgår någon mur längs med 

Liljestigen detsamma gäller längs med Vallmovägen. 
2020-02-24 informerade förvaltning per brev till fastighetsägarna att deras mur 
saknar bygglov och startbesked och att de har möjlighet att komma in med en 
ansökan om bygglov i efterhand för muren.  
 
2020-03-23 har förvaltningen mottagit ansökan om bygglov i efterhand,  
dnr SBN 2020-231. 
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2020-06-30 har Samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov för den uppförda 
muren, dnr SBN 2020-231, bilaga 2-3. 
 
Av lantmäteriverkets ortofoto och laserskannade höjdpunkter från flyg framgår 
att muren inte var utförd år 2013 och år 2014. År 2015 framgår att markarbeten 
pågår. År 2017 visar att markarbeten är slutförda, bilaga 4. 
 
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. 
Det innebär att om byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte finns 
anledning att anta att det skett någon överträdelse ska nämnden avsluta 
tillsynsärendet.   
 
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.1 
 
Mur 

Att uppföra en mur kräver bygglov. En bygglovspliktig får inte påbörjas innan 
ett startbesked har meddelats. 
 
Enligt kommunens riktlinjer krävs inget bygglov för att uppföra mur upp till 50 
cm. 
 
Utifrån bygglovshandlingar med dnr SBN 2020-231 framgår att det har 
uppförts mur i höjd 0,75 meter med längden 53 meter.  
 
Då det har uppförts bygglovspliktig mur innan ett startbesked har meddelats 
ska en byggsanktionsavgift tas ut. 
 
Byggsanktionsavgiften har beräknats med hjälp av Boverkets guide för 
beräkning av byggsanktionsavgift och uppgår till 26 251 kronor, bilaga 5. 

 
1 Plan- och bygglagen (2010:900), En kommentar, Del II, Lars Uno Didón m.fl., Supplement 
7, oktober 2018, 11:2-6, s. 7 
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Nedsättning 

Avgiftsskyldigheten bygger på strikt ansvar vilket innebär att en avgift ska tas 
ut även för överträdelser som inte sker uppsåtligen eller av oaktsamhet (prop. 
2012/13:104 sid 7). Enligt regeringens mening bör det finnas en möjlighet att 
sätta ned en byggsanktionsavgift. Dock får en byggsanktionsavgift i ett enskilt 
fall sättas ned endast om avgiften inte står i rimlig proportion till den 
överträdelse som har begåtts (11 kap 53a § PBL). Regeringen anförde att vid 
prövning av frågan om nedsättning bör det särskilt beaktas huruvida 
överträdelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen 
av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art (prop. 2012/13:104 s. 9).  
 
Att en överträdelse inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet kan innebära 
att den i ett enskilt fall bedöms vara mindre allvarlig. Ett exempel på en sådan 
situation kan vara när överträdelsen har sin grund i den enskildes 
felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. Det kan emellertid 
tänkas finnas situationer där personen på goda grunder gör en bedömning på 
egen hand men som till slut visar sig vara felaktig. Om byggnadsnämnden 
bedömer att den vidtagna åtgärden trots allt har utförts på ett korrekt sätt och 
därför inte medför någon fara för liv eller hälsa, skulle den omständigheten att 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet kunna medföra att 
byggsanktionsavgiften anses oproportionellt hög varför skäl för nedsättelse 
föreligger (prop. 2012/13:104 sida 10). 
 
Exempel på skäl som kan innebära att en överträdelse bedöms vara av mindre 
allvarlig art är t.ex. när överträdelsen har ett samband med att 
byggnadsnämnden inte har handlagt ett ärende inom rimlig tid (prop. sida 10).  
 
Även en överträdelse som är av formell karaktär kan i ett enskilt fall anses som 
mindre allvarlig och därför motivera att en byggsanktionsavgift sätt ned. En 
enskild kan ha uppfört en tillbyggnad och fått ett startbesked för att påbörja 
byggnadsarbetena. Om tillbyggnaden har uppförts på ett korrekt sätt i enlighet 
med gällande byggregler och de krav i övrigt som ställs i PBL skulle kravet på 
slutbesked före användning kunna betraktas som en administrativ formalitet. 
Detta under förutsättning att tillbyggnaden har tagits i bruk på ett säkert sätt 
och så att slutbesiktning inte hindras. Överträdelsen i sådant fall skulle anses 
då vara av mindre allvarlig art vilket kan medföra att byggsanktionsavgiften 
anses oproportionellt hög (prop. sida 10).  
 
Förvaltningens bedömning för uppförd mur är att byggsanktionsavgiften 
26 251 kronor är oproportionerligt hög. Därför finns skäl för nedsättning av 
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byggsanktionsavgiften vilket avgörs av att mur har uppförts på ett 
ändamålsenligt sätt i enlighet med gällande byggregler samt att kraven i 2 kap 
6 och 8 kap 1, 2 §§ PBL har uppfyllts. Således föreslår förvaltningen 
samhällsbyggnadsnämnden att sätta ned byggsanktionsavgiften för uppförd 
mur till hälften vilket är 13 126 kronor (26 251 / 2 = 13 126).  
 
Rätt att ta ut byggsanktionsavgift 

En byggsanktionsavgift får inte tas ut om den avgiftsskyldige inte har fått 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 
 
Det här tillsynsärendet skapades 2018-09-10. Begäran om förklaring skickades 
till fastighetsägarna 2018-12-10. Utifrån kommunicering med fastighetsägarna 
och förvaltningens underlag framgår att mur uppfördes mellan 2015 - 2017. 
Eftersom fastighetsägaren har haft tillfälle att yttra sig inom fem år efter 
överträdelsen har samhällsbyggnadsnämnden fog att ta ut 
byggsanktionsavgiften. 
 
 
Information 
Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar de avgiftsskyldiga genom faktura. 
 
 
Annelie Fager Olov Östblom 
Bygglovchef Bygglovhandläggare 

 
Bilagor: 

1. Anmälan 
2. Ortofoton och laserskannade höjdpunkter från flyg 
3. Boverkets beräkning av byggsanktionsavgift för mur 
4. Gällande bestämmelser 
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2. Ortofoton och laserskannade höjdpunkter från flyg 

 
Ortofoto år 2013 
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Laserskannade höjdpunkter från flyg år 2014 
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Ortofoto år 2015 
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Ortofoto år 2017 
 
 



Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  Liljan 11

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  SBN 2018-000641

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Andra anläggningar än byggnader

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 Mur eller plank

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 8 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket
3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur eller ett
plank.

Beräkning

Löpmeter  53

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,01*pbb*löpmeter)

Beräkning  (0,025*47300)+(0,01*47300*53)

Beräknad sanktionsavgift
 

26 251 kr
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Gällande bestämmelser 

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 
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 16 kap 7 § får regeringen meddela föreskrifter om att det, utöver det 
som följer av 9 kap. 2-7 §§, krävs bygglov för 1. skyltar och ljusanordningar, 
och 2. andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna genom sin storlek 
eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen. 
 
Enligt 6 kap 1 § p 7 PBF krävs det i fråga om andra anläggningar än byggnader 
bygglov för att uppföra murar och plank. 
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov. 
 
Enligt 16 kap 12 § PBL får regeringen meddela ytterligare föreskrifter om 
tillsyn och byggsanktionsavgifter enligt 11 kap.  
 
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 - 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 en 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. 
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 
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- 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,  
11 kap 61 § PBL. 
 
Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdag verkställas som 
en dom som har vunnit laga kraft. 
 
Enligt 9 kap 1 § PBF ska en byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser 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 47300 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. 
 
Enligt 9 kap 12 § 8 p PBF byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 
3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en 
annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 
3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första 
stycket 8 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0,025 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller 
en mur eller ett plank. 
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. 
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