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Bygglovsenheten 

 

_______________________________________________________________ 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att  pkt 1 – solidariskt ta ut en byggsanktionsavgift om 23 650 kronor av 

fastighetsägarna Kursun Abdullah (19640403-4719) och Kursun Güley 
(19640507-2767), Malmtorpsvägen 26, 147 71 Grödinge för att ha 
påbörjat en anmälningspliktig åtgärd innan startbesked har meddelats 
(Attefallstillbyggnad) 

 
att pkt 2 – solidariskt ta ut en byggsanktionsavgift om 26 488 kronor av 

fastighetsägarna Kursun Abdullah (19640403-4719) och Kursun Güley 
(19640507-2767), Malmtorpsvägen 26, 147 71 Grödinge för att ha 
påbörjat en bygglovspliktig åtgärd innan startbesked har meddelats 
(tillbyggnad i form av altan)   

 
att pkt 3 – solidariskt ta ut en byggsanktionsavgift om 18 920 kronor av 

fastighetsägarna Kursun Abdullah (19640403-4719) och Kursun Güley 
(19640507-2767), Malmtorpsvägen 26, 147 71 Grödinge för att ha 
påbörjat en rivningslovspliktig åtgärd innan startbesked har meddelats 

 
att pkt 4 – solidariskt ta ut en byggsanktionsavgift om 59 125 kronor av 

fastighetsägarna Kursun Abdullah (19640403-4719) och Kursun Güley 
(19640507-2767), Malmtorpsvägen 26, 147 71 Grödinge för att ha 
påbörjat en yttre ändring (fönster och dörr har ändrats) 

 
att pkt 5 – lämna anmälan utan åtgärd förutsatt att byggsanktionsavgifterna 

betalas in enligt ovan. 
 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap 5, 51, 53, 53a, 54, 57, 60, 61 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL samt 9 kap 1, 7, 10 och 15 §§ plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 
 

Handläggare  

Yulia Gregorsson 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  

Fastighet: VÅRSTA 1:27 (MALMTORPSVÄGEN 26) 
Ärende:  Tillsynsärende, startbesked för tillbyggnad, 

fasadändring och Attefallstillbyggnad saknas  

Fastighetsägare: Kursun Abdullah (19640403-4719) och Kursun Güley 
(19640507-2767), Malmtorpsvägen 26, 147 71  Grödinge 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsenheten 

 
 
2020-02-24 
REV 2020-03-04 

2 [7] 
 
Dnr: SBN 2019-000340 

 

 

Bakgrund 
Den 23 april 2019 har förvaltningen mottagit en anmälan från fastighetsägaren 
till fastighet Vårsta 1:480 om att det på fastigheten Vårsta 1:27, Malmtorps-
vägen 26 har påbörjats byggnadsarbeten innan ett startbesked har meddelats 
(bilaga 1). 
 
Fastighetsägaren har i sitt svar på begäran om förklaring som inkom via e-post 
2019-05-14 uppgett att två gamla fönster har monterats tillbaka och att grannen 
medger detta (bilaga 2). 
 
Den 1 oktober 2019 har förvaltningen utfört tillsynsbesök på fastigheten och 
kunde konstatera att ett flertal bygglovspliktiga åtgärder har vidtagits utan 
bygglov och startbesked (bilaga 3). De bygglovspliktiga åtgärderna som 
förvaltningen kunde konstatera under tillsynsbesöket är 
- fasadändring genom att det har tagits upp nya fönster och dörrar, en skorsten 
har uppförts 
- en större altan har uppförts 
- det har rivits väggar på nedersta planen  
- det har uppförts en tillbyggnad vid entré 
- att väggar under Attefallstillbyggnaden har rivits. 
 
Den 9 maj 2019 har beslut om startbesked för uppförande av 
Attefallstillbyggnad om 15 kvm meddelats (Dnr SBN 2019-248, bilaga 4). 
 
Förvaltningen har på delegation den 20 januari i ärendet med Dnr SBN 2019-
1027 beslutat om att bevilja bygglov i efterhand för  
- tillbyggnad (altan + skärmtak) med byggnadsarea 27+5,5 kvm,  
- fasadändring för 8 fönster, 1 dörr och en skorsten och  
- rivningslov för rivning av 3 kvm (bilaga 5). 
 
2020-03-04 har tjänsteskrivelsen reviderats genom att beslutspunkten om den 
totala byggsanktionsavgiften har tagits bort. 
 
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.   
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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 bl.a. att nämnden måste pröva huruvida de 
omständigheter som har framkommit genom anmälningen ska föranleda någon 
åtgärd eller inte.1 
 
Attefallstillbyggnad 
Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Dock kan tillbyggnaden vara 
bygglovsbefriad om den uppfyller kraven som ställs i plan- och bygglagen för 
en bygglovsbefriad tillbyggnad s.k. Attefallstillbyggnad. En 
Attefallstillbyggnad är en anmälningspliktig åtgärd som inte får påbörjas innan 
nämnden har meddelat ett startbesked. 
 
Om någon påbörjas en anmälningspliktig åtgärd innan startbesked meddelas 
ska en byggsanktionsavgift tas ut. 
 
I förevarande ärende har anmälan om påbörjade byggnadsarbeten inkommit 
2019-04-23 (bilaga 1). Startbesked för uppförande av Attefallstillbyggnad har 
meddelats 2019-05-09 (bilaga 4). 
 
Då byggnadsarbeten för en anmälningspliktig åtgärd har påbörjats innan 
startbesked har meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut. 
 
Beräkningsgrund för byggsanktionsavgiften finns i 9 kap 7 § PBF. 
 
Tillbyggnadens area: 15 kvm 
Sanktionsarea: 15 – 15 = 0 kvm 
Prisbasbelopp 2020 47 300 kronor 
Byggsanktionsavgift: 23 650 kronor 
(0,5 x 47 300) + (0,005 x 47 300 x 0) = 23 650 kronor 
 
Tillbyggnad (altan och skärmtak) 
Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. En bygglovspliktig åtgärd får 
inte påbörjas innan startbesked har meddelats. 
 
Förvaltningen kan konstatera att det har uppförts en altan om 27 kvm med en 
avstånd från marken mer än 1,8 meter ( ej bygglovsbefriad) på fastigheten 
under sommaren 2019 utan bygglov och startbesked. 
 

 
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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Förvaltningens bedömning som grundar sig på det ritningsunderlag som har 
lämnats in i bygglovsärendet med Dnr SBN 2019-1027 är att den uppförda 
altanen utgör en bygglovspliktig tillbyggnad. Bygglov med startbesked har 
meddelats 2020-01-21 (bilaga 5). 
 
Då en bygglovspliktig åtgärd har påbörjats innan startbesked har meddelats ska 
en byggsanktionsavgift tas ut. 
 
Beräkningsgrund för byggsanktionsavgiften finns i 9 kap 7 § PBF. 
 
Tillbyggnadens area: 27 kvm 
Sanktionsarea: 27 – 15 = 12 kvm 
Prisbasbelopp 2020: 47 300 kronor 
Byggsanktionsavgift: 26 488 kronor 
(0,5 x 47 300) + (0,005 x 47 300 x 12) = 26 488 kronor 
 
Under förvaltningens tillsynsbesök den 1 oktober 2019 har det konstaterats att 
ett skärmtak vid entré har uppförts. Utifrån förvaltningens diarieföringssystem 
framgår att det inte har beviljats bygglov för åtgärden varför fastighetsägaren 
uppmanades att inkludera även den tillbyggnaden i sin ansökan om bygglov 
med Dnr SBN 2019-1027 vilket han gjorde. Beslut om bygglov med 
startbesked av den 21 januari 2020 omfattar således även skärmtaket vid entrén 
(bilaga 5). 
 
Utifrån konversation med fastighetsägaren framgår att skärmtaket uppfördes av 
den dåvarande fastighetsägaren (bilaga 6). 
 
Med hjälp av flygfoton som förvaltningen har tillgång till kan förvaltningen 
konstatera att skärmtaket uppfördes någon gång mellan 2009 och 2012 (bilaga 
7). Den nuvarande fastighetsägaren har förvärvat fastigheten 2019-01-18 enligt 
fastighetsinformation.  
 
Förvaltningen har bevisbörda för att något har utförts olovligt. Då 
förvaltningen inte kan motbevisa annat kan förvaltningen inget annat än att 
utgå ifrån att skärmtaket har uppförts för tio år sedan vilket innebär att 
preskription har inträtt. Således kan ingen byggsanktionsavgift tas ut för 
skärmtaket. 
 
Fasadändring 
Om en fastighet ligger i ett område som omfattas av en detaljplan krävs det 
bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen 
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innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
 
Fastigheten ligger i ett område som omfattas av detaljplan 70-09. 
 
Utifrån den inkomna anmälan framgår att vissa fönster har ändrats i storlek.  
 
Under förvaltningens tillsynsbesök har det kunnat konstateras att det har 
vidtagits fasadändringar genom att vissa fönster har bytts ut mot dörr, vissa 
dörrar har blivit fönster samt att det har uppförts en skorsten. 
 
Förvaltningens bedömning är att samtliga vidtagna åtgärder är bygglovspliktig 
fasadändring varför fastighetsägaren uppmanades att ansöka om bygglov i 
efterhand vilket han gjorde. Bygglov med startbesked har meddelats 2020-01-
21 (bilaga 5). 
 
Då bygglovspliktiga fasadändringar har påbörjats innan startbesked har 
meddelats ska en byggsanktionsavgift tas ut.  
 
Beräkningsgrund för byggsanktionsavgiften finns i 9 kap 10 § PBF. 
Förvaltningens bedömning är att byggsanktionsavgift för skorstenen ska räknas 
ut på samma sätt som en byggsanktionsavgift för ett fönster/dörr då det i 
lagtexten inte uppges exakt hur byggsanktionsavgift för en skorsten ska 
beräknas. 
 
Antal fönster, dörrar och skorsten: 8 + 1 + 1 = 10 stycken 
Prisbasbelopp 2020: 47 300 kronor 
Byggsanktionsavgift: 59 125 kronor 
0,125 x 47 300 x 10 = 59 125 kronor 
 
Rivning 
Det krävs rivningslov för att riva en del av byggnad. En rivningslovspliktig 
åtgärd får inte påbörjas innan startbesked har meddelats. 
 
Under förvaltningens tillsynsbesök har det kunnat konstateras att det har rivits 
väggar på nedersta plan under altanen.  
 
Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov i efterhand för rivning av två 
väggar i samband med ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad i 
efterhand i ärendet med Dnr SBN 2019-1027. Rivningslov och startbesked för 
rivning av 3 kvm har beviljats i efterhand den 21 januari 2020 (bilaga 5). 
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Då en rivningslovspliktig åtgärd har påbörjats innan startbesked har meddelats 
ska en byggsanktionsavgift tas ut.  
 
Beräkningsgrund för byggsanktionsavgiften finns i 9 kap 16 § PBF. 
 
Den rivna byggnadsdelens area: 3 kvm 
Sanktionsarea: 3 – 0 = 0 kvm 
Prisbasbelopp 2020: 47 300 kronor 
Byggsanktionsavgift: 18 920 kronor 
(0,4 x 47 300) + (0,002 x 47 300 x 0) = 18 920 kronor 
 
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 
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 sätts ned. En 
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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).  
 
Mot bakgrund av det underlag som finns i bygglovs- och anmälningsärenden 
bedömer förvaltningen att de vidtagna åtgärderna trots allt har utförts på ett 
korrekt sätt och inte medför någon fara för liv eller hälsa vilket talar för att 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet som i sin tur kan 
medföra att byggsanktionsavgiften anses oproportionellt hög varför skäl för 
nedsättelse föreligger.  
 
Således föreslår förvaltningen samhällsbyggnadsnämnden att besluta om att 
nedsätta byggsanktionsavgiften till hälften som är 128 183 / 2 = 64 091,5 ≈ 
64 092 kronor. 
 
 
 
Annelie Fager Yulia Gregorsson 
Bygglovchef Bygglovhandläggare 
 
 
Bilagor: 

1. E-post och anmälan inkommen 2019-04-23 
2. E-post inkommen 2019-05-14 
3. Bilder daterade 2019-10-01 
4. Beslut 2019-05-09, Dnr SBN 2019-248 
5. Beslut 2020-01-20, Dnr SBN 2019-1027 
6. E-post inkommen 2019-11-01 
7. Flygfoto från 2012  
8. Gällande bestämmelser 
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