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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 

_______________________________________________________________ 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

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

fastighetsägaren Bajric Edin (19700801-7951), Nämndemannavägen 46, 
145 57 Norsborg för att ha påbörjat bygglovspliktig tillbyggnad innan 
startbesked har meddelats (tillbyggnad 1, entrésidan) 

 
att pkt 2 – ta ut en byggsanktionsavgift om 23 650 kronor av 

fastighetsägaren Bajric Edin (19700801-7951), Nämndemannavägen 46, 
145 57 Norsborg för att ha påbörjat bygglovspliktig tillbyggnad innan 
startbesked har meddelats (tillbyggnad 2, långsidan av huset mot skogen) 

 
att pkt 3 – förutsatt att byggsanktionsavgiften har erlagts enligt pkt 1, 2 och 

3 lämna anmälan utan åtgärd 
 
att pkt 4 – lämna anmälan om plank utan åtgärd 
 
att pkt 5 – lämna anmälan om uppförd komplementbyggnad utan åtgärd. 
 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap 5, 51, 52, 53, 53a, 57, 58. 61 §§, 16 kap 8 §  
plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt 1 kap 7 §, 9 kap 1, 6 §§ plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. 
 

Bakgrund 
Med anledning av handläggning av tidigare tillsynsärende med Dnr LOV 
2010-737 har förvaltningen utfört ett tillsynsbesök på fastigheten 2019-03-04.  
 
Under tillsynsbesöket kunde förvaltningen konstatera  
- att det har uppförts en tillbyggnad på husets framsida (entrésida) 

Handläggare  

Yulia Gregorsson 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Fastighet: NÄMNDEMANNEN 2 (NÄMNDEMANNAVÄGEN 46) 
Ärende:  Tillsynsärende, startbesked saknas för 

komplementbyggnad, plank, tillbyggnad  

Fastighetsägare: Bajric Edin (19700801-7951), Nämndemannavägen 46, 
145 57 Norsborg 
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- att det har uppförts ett plank och en tillbyggnad på husets långsida mot 
skogen 
- att det har uppförts ett plank mellan fastigheten nämndemannen 2 och 
nämndemannen 3 
- att det på baksidan av huset har uppförts en komplementbyggnad som är 
delvis placerat på kommunens mark  
- att huset har målats om till rött. 
 
Fastighetsägaren har i sitt svar på begäran om förklaring som inkom till 
förvaltningen 2019-04-09 uppgett 
- att Mark- och miljööverdomstolens dom har följts strax efter att domen har 
kommit 
- huset målades om till rött våren 2018 
- det som uppfördes på entrésidan av huset anser fastighetsägaren som en  
  friggebod och ett skärmtak (arbetena påbörjades också våren 2018) 
- att fastighetsägaren har läst på Boverkets regler enligt vilka ett skärmtak får  
  sammanbyggas mellan huvudbyggnad och friggebod  
- att fastighetsägaren har utsatts för ett våldsbrott i november 2017 
- att hösten 2018 började fastighetsägaren återuppföra det som förstördes under  
  våldsbrottet (friggebodar, skärmtak och entrétak) 
- att komplementbyggnaden uppfördes 2010 som en tillfällig friggebod och att  
  komplementbyggnaden ska flyttas 
- att huset ska målas om till blått inom kort (bilaga 1). 
 
2019-04-09 har ett möte med fastighetsägaren och en konsult som hjälper till 
fastighetsägaren hållits. Under mötet har fastighetsägaren informerats om att 
förvaltningens bedömning är att det har uppförts tillbyggnader på fram- och 
långsidan av huset, att det har uppförts ett plank och en komplementbyggnad 
utan lov och startbesked. Fastighetsägaren har också fått information om regler 
för bygglovsbefriade åtgärder och plank (bilaga 2).  
 
En kopia på tjänsteanteanteckningen skickades till fastighetsägaren via e-post 
och fastighetsägaren har bekräftat att han har tagit emot tjänsteanteckningen 
(bilaga 3). 
 
2019-09-30 har fastighetsägaren inkommit med e-postmeddelande enligt vilket 
framgår att planket har gjorts om till ett staket (bilaga 4). 
 
2019-10-14 har förvaltningen mottagit ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus i efterhand (Dnr SBN 2019-890). 2020-02-10 har förvaltningen 
på delegation beviljat bygglov för två tillbyggnader på fastigheten (bilaga 5). 
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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.   
 
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 
 
Förvaltningens bedömning är att eftersom det är två tillbyggnader som har 
uppförts på olika platser på byggnaden ska byggsanktionsavgiften beräknas för 
var och en tillbyggnad som anses som var och en åtgärd i sig. 
 
En byggsanktionsavgift får inte beslutas om den avgiftsskyldige inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Utifrån fastighetsägarens 
svar på begäran om förklaring framgår att åtgärderna påbörjades 2018. 
Förevarande tillsynsärende upprättades 2019-03-04 och en begäran om 
förklaring har skickats ut till fastighetsägaren 2019-03-22. Fastighetsägaren 
inkom med ett skriftligt svar på begäran om förklaring 2019-04-09 vilket tyder 
på att fastighetsägaren har fått möjlighet att yttra sig inom fem år från att 
överträdelsen har vidtagits.  
 
Tillbyggnad 1 (entrésidan av huset) 
Det krävs bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. En bygglovspliktig åtgärd 
får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har meddelat ett 
startbesked.  
 
Om någon påbörjar en bygglovspliktig åtgärd innan startbesked har meddelats 
ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

 
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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2020-02-10 har förvaltningen på delegation beslutat om att bevilja bygglov i 
efterhand för tillbyggnad i ärendet med Dnr SBN 2019-890 (bilaga 5).  
 
Då bygglovspliktig tillbyggnad har påbörjats innan startbesked har meddelats 
ska byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften har beräknats med hjälp 
av boverkets guide för beräkning av byggsanktionsavgiften (bilaga 6). 
 
Tillbyggnad 2 (långsidan av huset) 
Beslut om bygglov i efterhand i ärendet med Dnr SBN 2019-890 omfattar även 
tillbyggnaden på den långa sidan av huset mot skogen (bilaga 5).  
 
Då en bygglovspliktig åtgärd har påbörjats innan startbesked har meddelats ska 
byggsanktionsavgift tas ut. Byggsanktionsavgiften har beräknats med hjälp av 
boverkets guide för beräkning av byggsanktionsavgiften (bilaga 7). 
 
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). 
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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 
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).  
 
Vad framgår av beslut om bygglov och startbesked i efterhand har de vidtagna 
åtgärderna i sin helhet har utförts godtagbart och uppfyller kraven på god 
helhetsverkan vilket kan medföra att byggsanktionsavgiften anses vara 
oproportionellt hög varför förvaltningen förslår samhällsbyggnadsnämnden att 
nedsätta byggsanktionsavgiften med hälften vilket är 23 650 kronor. 
 
Plank 
Vad framgår utifrån fastighetsägarens e-postmeddelande som inkom 2019-09-
30 har planket gjorts om till ett staket (bilaga 4).  
 
Ett staket kräver inte bygglov. 
 
Förvaltningens bedömning är därmed att självrättelse har vidtagits då planket 
har gjorts om till staket. Således saknar förvaltningen skäl för ingripanden och 
föreslår därmed samhällsbyggnadsnämnden att lämna anmälan i den delen utan 
åtgärd med stöd av 11 kap 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Komplementbyggnad 
Utifrån fastighetsägarens svar på begäran om förklaring som inkom till 
förvaltningen 2019-04-09 framgår att en komplementbyggnad har uppförts 
2010 för tillfälligt behov för förvaring av redskap mm... (bilaga 1). 
 
Utifrån flygfotografierna som förvaltningen har tillgång till framgår att 
komplementbyggnaden uppfördes någon gång mellan 2009 och 2012. 
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Förvaltningen har tillsynsansvaret vad gäller överträdelser av plan- och 
bygglagen, PBL. Endast i det fall att fastighetsägaren inte har följt gällande 
lagar och regler i samband med byggande på fastigheten (exempelvis utfört 
åtgärder utan lov eller i strid mot gällande beslut eller bestämmelser) kan 
förvaltningen ingripa med stöd av plan- och bygglagen. Det krävs i 
förevarande fall bevis för att komplementbyggnaden är uppförd innan 
preskription har inträtt, dvs inom en tidsrymd om 10 år.  
 
Med hänvisning till att förvaltningen saknar bevis för när åtgärden är utförd 
kan förvaltningen inget annat än att utgå ifrån att preskription har inträtt. 
Således saknar förvaltningen skäl för ingripanden varför förvaltningen föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden att lämna anmälan i den delen utan åtgärd med 
stöd av 11 kap 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.   
 
 
 
Annelie Fager  Yulia Gregorsson 
Bygglovchef Bygglovshandläggare 
 
 
Bilagor: 

1. Skrivelse inkommen 2019-04-09 
2. Tjänsteanteckning daterad 2019-04-09 
3. E-post inkommen 2019-04-12 
4. E-post inkommen 2019-09-30 
5. Beslut om bygglov, Dnr SBN 2019-890 
6. Beräkning av byggsanktionsavgiften för tillbyggnad 1 
7. Beräkning av byggsanktionsavgiften för tillbyggnad 2 
8. Gällande bestämmelser  
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