
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2020-04-22 

1 [5] 

Dnr: SBN 2016-000773 

 

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 

 

_______________________________________________________________ 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att  pkt 1 – ta ut en byggsanktionsavgift om 23 650 kronor av den f.d. 

tomträttsinnehavaren Prokhorova Oxana Viktorovna (19630317-3386), 

Slagsta Backe 2, 145 74  Norsborg, för att ha uppfört en bygglovspliktig 

tillbyggnad utan startbesked, 

 

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

att ta ut avgiften har delgetts den f.d. tomträttsinnehavaren Prokhorova 

Oxana Viktorovna (19630317-3386), Slagsta Backe 2, 145 74  Norsborg. 

 

Beslutet fattas med stöd av 11 kap 5, 51, 52, 53, 53 a, 57, 58 §§, 16 kap 7 och 

12 §§ i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 1 kap 8 §, 6 kap 1 §, 9 kap 

1, 2, 12 §§ i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. 

 

Bakgrund 

Den 20 oktober 2016 har förvaltningen mottagit en anmälan om  

-att det under sommaren 2015 har uppförts en tillbyggnad utan bygglov, start- 

och slutbesked, 

-att det har blivit mer buller efter ombyggnad,  

-att bärande väggar har tagits bort under ombyggnaden på fastigheten Timjan 

41, Timjanvägen 39 (bilaga 1). 

 

Förvaltningen har den 20 oktober 2016 vidarebefordrat anmälan om buller till 

miljöenheten för utredning enligt Miljöbalken. 

 

Handläggare  

Yulia Gregorsson 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

  

 

Fastighet: TIMJAN 41 (TIMJANVÄGEN 39) 

Ärende:  Tillsynsärende, bygglov saknas för tillbyggnad 

samt anmälan om störande buller  

Tomträttsinnehavare: Ece Mustafa Mikael, Odlingsvägen 14 Lgh 1204,  

147 50  Tumba 

F.d. tomträttsinnehavare: Prokhorova Oxana Viktorovna (19630317-3386), 

Slagsta Backe 2, 145 74  Norsborg 

mailto:bygglov@botkyrka.se
mailto:kontaktcenter@botkyrka.se
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Den 22 november 2016 har förvaltningen mottagit en kopia på beslut från 

miljöenheten som har lämnat anmälan utan åtgärd. Miljöenhetens beslut avser 

buller från uterum på fastigheten. 

  

Den föregående tomträttsinnehavaren och den nuvarande tomträttsinnehavaren 

har tillskrivits med begäran om förklaring och upplysts om möjlighet att 

ansöka om bygglov i efterhand samt möjlighet till s.k. självrättelse innan 

samhällsbyggnadsnämnden fattar ett beslut och att byggsanktionsavgiften 

behöver inte betalas om självrättelse vidtas enligt ovan. 

 

Den f.d. tomträttsinnehavaren har i sitt svar på begäran om förklaring uppgett 

att hon köpte fastigheten i maj 2011 och att hon under sommaren 2012 

uppförde en glasaltan på 9 kvm. Vidare uppgav den föregående 

tomträttsinnehavaren att både byggarbetarna och styrelsen har bekräftat till 

henne att det inte krävs bygglov för tillbyggnaden då den är så liten samt att 

ingen av de berörda grannarna har haft några synpunkter om tillbyggnaden 

under och efter dess uppförande (bilaga 2). 

 

Den nuvarande tomträttsinnehavaren har inte bemött något av förvaltningens 

brev. 

 

Enligt flygbilderna som förvaltningen har tillgång till framgår att tillbyggnaden 

uppfördes mellan 2012 och 2015 (bilaga 3). Förvaltningen begärde och fick en 

flygbild på fastigheten under 2013 av Lantmäteriet (bilaga 4). 

 

Den 25 november 2019 har förvaltningen utfört ett tillsynsbesök till fastigheten 

och kunde konstatera att tillbyggnaden står kvar (bilaga 5). 

 

2019-12-12 har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om att bl.a. ta ut en 

byggsanktionsavgift av den nuvarande tomträttsinnehavaren för att ha uppfört 

en bygglovspliktig tillbyggnad innan startbesked hat meddelats (bilaga 6). 

Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som har 2020-04-21 beslutat 

om att bl.a. upphäva nämndens beslut i den delen som avser 

byggsanktionsavgiften (bilaga 7). Utifrån Länsstyrelsens motivering till beslut 

framgår att byggsanktionsavgiften i detta ärende ska tas ut av den som var 

ägaren av fastigheten när överträdelsen begicks. 

 

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 
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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 bl.a. att nämnden måste pröva huruvida de 

omständigheter som har framkommit genom anmälningen ska föranleda någon 

åtgärd eller inte.1 

 

Det krävs bygglov för att uppföra en tillbyggnad.  

 

En tillbyggnad kan dock omfattas av bygglovsbefriade s.k. Attefallsreglerna 

om tillbyggnaden är max 15 km och är uppförd 4,5 m från samtliga 

tomtgränserna. Om tillbyggnaden uppförs närmare tomtgränserna än 4,5 m ska 

samtliga grannar som berörs av åtgärden godkänna placeringen.  

 

Tillbyggnaden på fastigheten Timjan 41 är uppförd närmare tomtgränserna än 

4,5 m. Anmälare i tillsynsärendet är en av de berörda grannarna som ska 

medge tillbyggnadens placering för att den ska omfattas av Attefallsreglerna. 

Anmälaren har skriftligen meddelat förvaltningen om att tillbyggnadens 

placering inte godkänns. Således är den uppförda tillbyggnaden en 

bygglovspliktig åtgärd.  

 

Tillbyggnaden har uppförts på mark som enligt gällande detaljplan 54-17-1 

inte får bebyggas. Förvaltningens bedömning är därför att bygglov inte 

kommer att kunna påräknas för tillbyggnaden. 

 

Anmälaren har påstått att tillbyggnaden uppfördes runt 2013. 

 

Utifrån de flygbilder som förvaltningen har tillgång till framgår att 2012 var 

den anmälda tillbyggnaden inte uppförd. Enligt flygbilden från Lantmäteriet 

var inte tillbyggnaden uppförd 2013 heller. 

 

Förvaltningen kan utifrån flygbilderna konstatera att det var mellan 2014 och 

2015 som tillbyggnaden har uppförts.  

 

 
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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Beräkningsreglerna för byggsanktionsavgiften för en tillbyggnad på ett en- och 

tvåbostadshus har inte ändrats sedan 2014. Således ska den gällande plan- och 

byggförordningen tillämpas för beräkningen av byggsanktionsavgiften. 

 

En bygglovspliktig får inte påbörjas innan ett startbesked har meddelats (10 

kap 3 § PBL). Då det på fastigheten har uppförts en bygglovspliktig 

tillbyggnad innan startbesked har meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut 

(11 kap 51 § PBL). 

 

Reglerna för beräkning av byggsanktionsavgift för en tillbyggnad på ett en- 

och tvåbostadshus har inte ändrats sedan 2014. Således ska den gällande plan- 

och byggförordningen tillämpas för beräkningen av byggsanktionsavgiften. 

 

Byggsanktionsavgiften har beräknats med hjälp av boverkets guide för 

beräkning av byggsanktionsavgift (bilaga 8). Byggsanktionsavgiften är 23 650 

kronor. 

 

Vad framgår utifrån Länsstyrelsens beslut ska byggsanktionsavgiften i detta 

ärende tas ut av den som var ägare av fastigheten under den tiden när 

överträdelsen begicks. Den nuvarande tomträttsinnehavaren har förvärvat 

fastigheten 2017. Eftersom förvaltningen har konstaterat att tillbyggnaden har 

uppförts mellan 2014- 2015 ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som var 

ägare av fastigheten under den tiden dvs. av Prokhorova Oxana Viktorovna 

(19630317-3386), Slagsta Backe 2, 145 74  Norsborg. 

 

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 hag 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 
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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 starbesked 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 är att skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften 

enligt regeringens mening saknas varför byggsanktionsavgiften ska tas ut med 

hela beloppet.  

 

 

 

Annelie Fager Yulia Gregorsson 

Bygglovchef Bygglovhandläggare 

 
Bilagor: 

1. Anmälan inkommen 2016-10-20 

2. Den f.d. tomträttsinnehavarens svar inkommen 2016-11-24 

3. Flygbilder från 2012 och 2015 

4. Flygbild från 2013 inskickad av Lantmäteriet 

5. Fotografi från tillsynsbesöket 2019-11-25 

6. SBN:s beslut av 2019-12-12 

7. Länsstyrelsens beslut av 2020-04-21 

8. Beräkning av byggsanktionsavgift  

9. Gällande bestämmelser 
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Gregorsson Yulia

Från: Geodatasupport <geodatasupport@lm.se>

Skickat: den 10 oktober 2019 10:09

Till: Gregorsson Yulia

Ämne: Leverans flygbild Timjan 41 2013

Bifogade filer: 13018025ss16_18~2013-05-20_105901_2557_rgb.tif

Hej! 

 

Bifogar här 2013-års bild. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
 
Thomas Holgersson 
Kundansvarig Geodatasupport 

LANTMÄTERIET 
E-POST              thomas.holgersson@lm.se 
TELEFON          026-63 35 48                                
ADRESS             www.lantmateriet.se/hittakontor 
WEBBPLATS      www.lantmateriet.se 

www.linkedin.com/company/lantmateriet 
www.facebook.com/lantmateriet 
www.instagram.com/lantmateriet 

 

Från: Gregorsson Yulia <yulia.gregorsson@botkyrka.se>  

Skickat: den 8 oktober 2019 12:38 

Till: Geodatasupport <geodatasupport@lm.se> 

Ämne: TH/ Flygbilder Timjan 41 

 

Hej. 

 

Skulle ni snälla kunna e-post flygbilder över fastigheten Timjan 41 i Botkyrka kommun för åren mellan 2012 och 

2015? 

 

Stort tack på förhand. 

 
Vänliga hälsningar  

Yulia Gregorsson 
bygglovhandläggare 
bygglovsenheten 

____________________________ 
BOTKYRKA KOMMUN 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
147 85 Tumba  
besöksadress: Munkhättevägen 45 

vxl: 08-530 610 00 

e-post: yulia.gregorsson@botkyrka.se 
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www.botkyrka.se 
 

 

 



D
nr

 S
BN

 2
01

6-
00

07
73

 –
 A

nk
om

 2
01

9-
11

-2
5









1 (4)

BESLUT
 

Enheten för överklaganden
Göran Wirdéus

Datum
2020-04-21
 

Beteckning
4034-881-2020

                                     
                                         

                                
                                        

Mikael Ece
Ombud:
Mustafa Tümtürk
Torsgatan 36 A
113 62 Stockholm

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 byggsanktionsavgift för tillbyggnad på 
fastigheten Timjan 41 i Botkyrka kommun

Beslut

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet såvitt avser byggsanktionsavgift 
samt avslår överklagandet avseende rättelseföreläggande.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har den 12 december 2019 
bland annat beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift om 23 250 kronor av tomt- 
rättsinnehavaren till fastigheten Timjan 41, Mikael Ece, för att ha uppfört en 
bygglovspliktig tillbyggnad på fastigheten utan startbesked. Vidare har nämnden 
beslutat att var fjärde månad ta ut en ny byggsanktionsavgift med det dubbla 
beloppet som togs ut senast om rättelse inte vidtas samt, efter att den samman- 
lagda byggsanktionsavgiften uppgår till 50 prisbasbelopp, förelägga Mikael Ece, 
vid vite av 25 000 kronor, att senast tre månader från det att beslutet har vunnit 
laga kraft, vidta rättelse genom att riva den olovligt uppförda tillbyggnaden och 
därefter ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att genomföra 
borttagandet om inte Mikael Ece själv vidtar rättelse.

I tjänsteskrivelsen anför samhällsbyggnadsförvaltningen följande.
Den 20 oktober 2016 har förvaltningen mottagit en anmälan om att det under 
sommaren 2015 har uppförts en tillbyggnad utan bygglov, start- och slutbesked.
Det krävs bygglov för att uppföra en tillbyggnad.  
En tillbyggnad kan omfattas av bygglovsbefriade s.k. Attefallsreglerna om till- 
byggnaden är max 15 kvm och är uppförd 4,5 meter från samtliga tomtgränser. 
Om tillbyggnaden uppförs närmare tomtgräns än 4,5 meter ska samtliga grannar 
som berörs av åtgärden godkänna placeringen.  
Tillbyggnaden på fastigheten Timjan 41 är uppförd närmare tomtgränserna än 
4,5 meter. Anmälare i tillsynsärendet är en av de berörda grannarna som ska 
medge tillbyggnadens placering för att den ska omfattas av Attefallsreglerna. 
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Datum
2020-04-21
 

Beteckning
4034-881-2020

Anmälaren har skriftligen meddelat förvaltningen om att tillbyggnadens placering 
inte godkänns. Således är den uppförda tillbyggnaden en bygglovspliktig åtgärd.
Då den uppförda tillbyggnaden på fastigheten är uppförd på mark som inte får 
bebyggas enligt gällande detaljplan är förvaltningens bedömning att bygglov inte 
kan påräknas.

Mikael Ece överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut och anför i huvudsak 
följande. Han har köpt huset under år 2017 och det ärendet gäller hade påtalats 
och fått in klagomål långt innan han köpte huset. Eftersom kommunen har till- 
synsansvar i bygglovsärenden och det ärendet beslutet omfattar har han i god tro 
utgått ifrån att kommunen har fullgjort sitt tillsynsansvar och tagit de nödvändiga 
åtgärder för ärendet det gäller. Han blev inte informerad vid köpet varken av 
kommunen, mäklaren eller säljaren att det pågick ett bygglovsärende. Han menar 
att han inte har varit delaktig i processen och inte heller blivit informerad av 
kommunen och kan därför inte kan ställas som ansvarig och straffas med avgifter 
och rivning. 

Motivering

Tillämpliga lagrum m.m.

Enligt 11 kap. 20 § PBL får byggnadsnämnden, 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, förelägga den som äger fastig- 
heten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelse- 
föreläggande). Ett rättelseföreläggande får enligt 37 § förenas med vite.

Av 11 kap. 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. 
eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 
16 kap. 2–10 §§, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions- 
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §.

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
byggnadsverk som överträdelsen avser,
2. den som begick överträdelsen, eller
3. den som har fått en fördel av överträdelsen.
Av 11 kap. 58 § andra stycket PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte får 
beslutas, om den som anspråket riktas mot inte getts tillfälle att yttra sig inom fem 
år från överträdelsen.

Länsstyrelsens bedömning

I ärendet är fråga om en överträdelse av kravet på bygglov och startbesked för att 
få utföra den aktuella tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter. Över- 
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trädelsen synes ha ägt rum under sommaren 2015 och i vart fall långt innan sep- 
tember 2017 då Mikael Ece övertagit tomträtten. Som framgår av 11 kap. 57 § 
PBL får en byggsanktionsavgift tas ut av bland annat den som när överträdelsen 
begicks var ägare (eller tomträttsinnehavare) till den fastighet  eller det bygg- 
nadsverk som överträdelsen avser. Som anförts innehade Mikael Ece inte tomt- 
rätten när överträdelsen begicks och den av samhällsbyggnadsnämnden åberopade 
grunden för att ta ut byggsanktionsavgift av honom är således inte tillämplig i 
detta fallet. Det överklagade beslutet ska därför upphävas såvitt avser bygg- 
sanktionsavgift.

Däremot finns det inte något hinder för nämnden att förelägga Mikael Ece med 
stöd av 11 kap. 20 § PBL att vidta rättelse. Vad han anfört om kommunens 
bristande information och god tro från hans sida föranleder inte någon annan 
bedömning. Såvitt framkommit i ärendet är tillbyggnaden utförd närmare tomt- 
gräns än 4,5 meter och det saknas medgivande för den placeringen. Det är inte 
heller sannolikt att bygglov kan beviljas då åtgärden är utförd på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Vid angivna förhållanden har nämnden haft fog för 
att förelägga om rättelse. Länsstyrelsen anser även att tiden för att vidta rättelse, 
tre månader från det att beslutet har vunnit laga kraft, är rimlig liksom vites- 
beloppet. Då det inte heller i övrigt har framkommit skäl för att ändra eller upp- 
häva beslutet i den del det avser rättelseföreläggande ska överklagandet avslås i 
den delen.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos 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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Bilaga

Hur man överklagar länsstyrelsens beslut

Vart beslutet överklagas

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

Var överklagandet inlämnas 

Skrivelsen med överklagandet ska inlämnas/skickas till länsstyrelsen och inte till 
mark- och miljödomstolen. 

Tid för överklagande

Skrivelsen måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni 
fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp till prövning. Om 
den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet 
dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.

I skrivelsen ska Ni 
- tala om vilket beslut Ni överklagar, till exempel genom att ange ärendets 

nummer (diarienumret) samt
- redogöra för hur Ni anser att beslutet ska ändras.  
- Ni bör också redogöra för varför Ni anser att länsstyrelsens beslut är 

felaktigt. 
- Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
- Behöver Ni veta mer om hur Ni ska gå till väga, så ring eller skriv till 

länsstyrelsen. 
 
Övriga handlingar

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni 
skicka med det. 

Underteckna överklagandet

Er skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
person/organisationsnummer och postadress samt telefonnummer där Ni kan nås 
dagtid och gärna e-postadress.



Byggsanktionsavgift

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?

 En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  9

Beräkning

Sanktionsarea  0

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,5*47300)+(0,005*47300*0)

Beräknad sanktionsavgift
 

23 650 kr
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

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

Epost bygglov@botkyrka.se   Medborgarcenter medborgarcenter@botkyrka.se 

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Webb www.botkyrka.se 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bygglovsenheten 

 

Gällande bestämmelser 

Enligt 11 kap 5 § plan- och bygglagen (2010:900), 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 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för  

 1. nybyggnad, 

 2. tillbyggnad, och 

 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 9 kap 4b § PBL krävs det trots 2 § inte bygglov för en- eller 

tvåbostadshus  för att 

1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 

kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte 

placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 

2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett 

bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där 

takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i 

den bärande konstruktionen. 

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, 

om de grannar som berörs medger det. 

 

Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked om åtgärden kräver bygglov eller anmälan. 

 

Enligt 10 kap 5 § PBL ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och 

markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med 
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de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut 

som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller 

anmälningspliktig, ska byggherrens se till att den kontrolleras enligt den 

kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. 

 

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. 

 

Enligt 11 kap 52 § PBL ska en byggsanktionsavgifts storlek ska framgå av de 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå 

till högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till 

överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen 

avser. 

 

Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 

genom någon annan fullgöra sina skyldigheter, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 

kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att överträdelsen skulle 

inträffa. 

 

Enligt 11 kap 53 a § får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 

avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen 

inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra 

skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.  

 

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  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser 

2. den som begick överträdelsen 
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3. den som har fördel av överträdelsen.  

 

Enligt 11 kap 58 § PBL ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra 

sig innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift. 

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 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift 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. 

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdag verkställas som 

en dom som har vunnit laga kraft.  

 

Enligt 16 kap 12 § PBL får Regeringen meddela ytterligare föreskrifter om 

tillsyn och byggsanktionsavgifter enligt 11 kap.  

 

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 47 300 kronor.  

 

Enligt 9 kap 7 § 1 st. 1 p. PBF är 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 för ett en- eller 

tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 

 

Enligt 1 kap 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area som 

i fråga om 

1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean 

eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

 

För fastigheten gäller detaljplan 54-17-1 som har vunnit laga kraft 1972-05-26. 
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