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Stadsbyggnadsnämnden 2020-05-27 §§ 30-48 

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00-19:30 Ajournering kl. 19:20-19:25 

Beslutande: Jan Reuterdahl (L) Ordf. 
Fredrik Östman (C) 1:e vice ordf. 

[ Ersättare: 

I Övriga deltagare: 

Lars Sjöblom (M) 2:e vice ordf. 
Pia Vallgårda (C) 
Ronny Fredriksson (S) 
Sven Morin (M) Distansdelt. 

[ Christopher Day (WP) 

Christoffer Amu ndin, sbf 
Cecilia Jansson, klk 

/1 

Sek,ete,a,e, {J;:;'@ !) Y!f-f5/,{,H ~ 
Anette Lingesund 

.. //_~J_,./<44 
Ordforande: .... ~./~ ..... .. .. ... ....................... . 

Jan Reuterdahl (L) ? ~ / 

Juste,ande, _ ~ --------------- 
La,s Sjöbl~~ L 

Anslagsbevis 
Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Stadsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-05-27 §§ 30-48 

Datum för anslagets uppsättande: ZDJ..0 ~ 0/o - 03 
Datum för anslagets nedtagande: 2.0 ZD ~ O b - 2 5 
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv 

Christ ian Söderman (M) 
Donald Sundström(-) Distansdelt. 
Lars Ekengren (-) 
Ka rin Urbina Rutström (MP) 
Gunilla Lauthers (V) Distansdelt. 

Anette Lingesund, klk 
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§ 30 Justering och fastställande av föredragningslista 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Lars Sjöblom (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast 
den 2 juni 2020. 

Föredragningslistan fastställs. 

Yrkanden 

Ordföranden yrka r att Lars Sjöblom (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet senast den 2 juni 2020. 

Vidare yrkar ordföranden att föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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§ 31 Rapportering av delegeringsbeslut 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Informationen noteras t ill protokollet . 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2020-05-27 

Änr SBN 2020.42 
1 av 1 

Rapportering av delegeringsbeslut under perioden 2020-04-10- 2020-05-12, §§ 165-212. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifa ll till förvaltningens beslutsförslag och finner bifa ll ti ll eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2020-05-12 
Ärendelista delegeringsbeslut 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten 
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Ordförande 
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§ 32 Information om lantmäteriförrättningar 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2020-05-27 

Änr SBN/SBN.2020.44 
1 av 1 

1. Underrättelse om avslutad förrättning 2020-04-24 gällande särskild gränsutmärkning berörande 
Ytterby 4:271-4:274, AB192584. 

2. Underrättelse om avslutad förrättning 2020-04-24 gällande fastighetsbestämning berörande Skarpö 
1:196 och Skarpö 1:198 m.fl, AB182266. 

3. Underrättelse om avslutad förrättning 2020-05-05 gällande särskild gränsutmärkning av Paradiset 3, 
AB192763. 

4. Underrättelse om avslutad förrättning 2020-05-08 gällande fastighetsreglering berörande Tynningö 
1:580 och 1:581, AB192097. 

5. Underrättelse om avslutad förrättning 2020-05-11 gällande särskild gränsutmärkning berörande 
Vaxön 1:81 och Kyrkan 2, AB20185. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-14 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Bygglov- och GIS-enheten 

Ordförande L l Justerare 

5 



I VAXHOLMS 
STAD 

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2020-05-27 

Änr SBN 2020.389 

1 av 1 

§ 33 Ekonomiuppföljning, bokslut för tertial 1 2020 samt 
helå rsprognos 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Tertialbokslut 1 2020 för stadsbyggnadsnämnden godkänns. 
2. Åtgärdsplanen och uppföljningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för 

information. 

3. Ekonomiuppföljning och resultatrapport SBN - apri l 2020, informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om bokslut för tertial 1 inklusive en helårsprognos för 2020 samt redogör för 
status gä llande åtgärdsplanen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande ekonomiuppföljning, bokslut för tertial 1 samt helårsprognos 2020-05-13 
Tertialbokslut 1 2020 Stadsbyggnadsnämnden 
Åtgärdsplan tertial 1 2020 Stadsbyggnadsnämnden 
Ekonomiuppföljning SBN - resultat april och helårsprognos 2020 
Resultatrapport SBN - apri l 2020 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Koray Kahruman, klk 
Bygglov- och GIS-enheten 

Christoffer Amundin, sbf 
Susanne Eden, sbf 
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Ordförande 
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Justerare 
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§ 34  Byggsanktionsavgift för tagit byggnad i bruk utan 
slutbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift en ligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 i egenskap av ägare till fastigheten  med hänvisning t ill de skäl som 
framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften en ligt ovan beslutas vara totalt 18 731 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § plan- och 
bygglagen samt 9 kap. 18 § p.1, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för att tagit i bruk fritidshus utan slutbesked. 

2015-05-06 beviljades bygglov för nybyggnad av fritisdshus samt ändring av befintligt fritidshus till 
komplementbyggnad i ärende  

2015-05-21 utfärdades startbesked för åtgärderna. 

2019-10-08 utförde stadsbyggnadsnämnden slutsamråd på fastigheten  Under 
slutsamrådet framkom det att fritidshuset färdigställdes 2016 och har tagits i bruk utan slutbesked. 
Information om att fritidshuset inte får tas i bruk innan slutbesked har utfärdats, framgår av 
startbeskedet och protokollet från arbetsplatsbesöket. 

Av utredn ingen framgår det att fastighetsägaren för fastigheten har tagit i bruk fritidshuset 
utan slutbesked. 

Med hänsyn till protokollet från slutsamrådet, anses det klarlagt att fastighetsägaren för fastigheten 
 har tagit fritidshuset i bruk utan slutbesked. 

Det är ostridigt att  har tagit fritidshuset i bruk utan 
nödvändigt slutbesked. Stad byggnadsnämnden bedömer att  
ska betala byggsanktionsavgiften eftersom hon var fastighetsägare vid t idpunkten för överträdelsen, 
begick överträdelsen samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall t ill förvaltningens beslutsförslag och finner bifall t ill eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 
Underlag och bedömning 2020-05-13 
Protokoll från slutsamråd, inkom 2019-10-09 

Möjlighet ti ll yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-11 

Redovisning av beräkning av byggsanktionsavgift 
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Ordförande 
I! 

Justerare 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med vikt ig informat ion som rör ärendet . 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering. 
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Ordförande 
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§ 35  Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, 
solceller på tak 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Bygglov beviljas med motiveringen att solceller anses förenligt med detaljplanens syfte och är en liten 
avvikelse så som avses en ligt 9 kap. 31 b §plan-och bygglagen samt att inga negativa grannytt randen 
inkommit. 

Avgift tas ut med 7 020 kronor enligt fastställd taxa, varav lovdelen omfattar 3 120 kronor. 
Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av en bostadshus, solceller på tak på fastigheten 

 

I ansökan föreslås solceller på tak mot söder med riktning mot . Solcellerna 
som har svart kulör utgör en ligt förslag i ansökan en stor del av takets yta på fasad mot söder. 

Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende utformningsbestämmelse för taks utseende. 
Enligt gällande detaljplan ska tak utgöras av oglaserat lertegel. Enligt stadsbyggnadsförvaltn ings 
bedömning innebär åtgärden inte en liten avvikelse för vi lken lov kan medges, varför 
förva ltningens förs lag till beslut är avslag. Sökanden har begärt att få frågan prövad av 
stadsbyggnadsnämnden. 

Åtgärden bedöms innebära avvikelse från detaljplanens takutformningsbestämmelse men 
förenlig med detaljplanens syfte om ekologiskt byggande. 

Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven på gestaltning och omgivningspåverkan i 2 kap. 6 § och 
8 kap. 1 § plan- och bygglagen. Avvikelsen bedöms inte som en sådan liten avvikelse som avses 
enligt 9 kap. 31 b §plan-och bygglagen. 

Sammantaget bedöms kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 och 31 b §§plan- och bygglagen 
inte vara uppfyllda. Ansökan om lov ska därför avslås. 

Avgift 
Avgift tas ut enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan för år 2020. Avgift tas ut enligt 
punkt B 1.24. 

Enligt 12 kap. 8 a § första stycket PBL reduceras bygglovsavgiften om nämnden inte meddelar 
beslut inom tio veckors tidsfrist. Tidsfristen kan förlängas med tio veckor en ligt 9 kap. 27 a § 
tredje stycket PBL, om det är nödvändigt och meddelats skrift ligen. Avgiften ska reduceras med 
en femtedel per påbörjad överskriden vecka. Tiden för t io veckors tidsfrist i detta ärende räknas 
från och med 2020-02-15. Handläggningen i detta ärende har förlängts med 10 veckor genom 
meddelande 2020-03-17. Tiden för tio veckors frist i detta ärende ska därmed räknas från och 
med 2020-03-17. 

Reducering avser bygglovsavgiften, vi lket är hälften av den totala avgiften enligt faststäl ld taxa för 
Vaxho lms stad. Den andra hälften avser avgift för startbesked, ett arbetsplatsbesök och slutbesked, 
samt administrations- och arkiveringskostnader. 

Ordförande Juste rare 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Beräkning av reduktion av bygg/ovsavgift 

Protokoll 
2020-05-27 

Änr SBN BYGG  
2 av 2 

Full avgift i detta ärende är 7 800 kr och bygglovsdelen är 3 900 kr (hälften av full avgift). Tidsfristen i 
detta ärende överskrids med mindre än 1 vecka, vilket innebär att avgiften reduceras med 1/5 (20 %) 
och beräknas till 780 kr. 

Yrkanden 
Fredrik Östman (C), Jan Reuterdahl (L), Pia Vallgårda (C) samt Ronny Fredriksson (S) yrkar; 

Bygglov beviljas med motiveringen att solceller anses förenligt med detaljplanens syfte och är en liten 
avvikelse så som avses enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen samt att inga negativa grannyttranden 
inkommit. 

En enig nämnd instämmer i yrkandet. 

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande. 

Handlingar 
Underlag för bedömning av ärendet 2020-05-05, kompletterad 2020-05-13 
Ansökan, inkom 2020-01-05 

Situationsplan med takplan- och fasadritn ing, inkom 2020-02-15 
Produktblad, inkom 2020-02-15 

Yttrande från sökande, inkom 2020-05-05 

Bes I utsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet . 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 

10 
Ordförande 

L 
Justerare 
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§ 36  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 

avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift en ligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 i egenskap av ägare t ill fastigheten  med hänvisning 
till de skäl som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen {PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggn ing 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsan läggningar (VA) på fastigheten  

2019-09-24 inkom en anmälan om instal lation av VA som redan var utförd. 

2019-11-20 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 532, åtgärden har hanterats i 
ärende  Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig till 
kommunala VA-ledningar utan start besked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en insta llation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-09-24 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-10-14 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderl igt startbesked. 

Det är ostridigt att  har påbörjat installation 
av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att  

 ska betala byggsanktions-avgiften eftersom de var fastighetsägare 
vid tidpunkten för överträdelsen samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förvaltningen följer upp att Ros lagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall t ill eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
Underlag och bedömning 2020-05-12 
Anmä lan, inkom 2019-09-24 
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Stads byggnadsnämnden 

VA-situationsplan, inkom 2019-09-24 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-10-14 
Möjlighet till yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-08 
Redovisning av beräkning av byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 37  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-53 och 57 §§plan-och bygglagen, tas ut av  

och  i egenskap av ägare till fastigheten  
 men hänvisning till de skäl som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av 

ärendet. 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 2 365 kronor, med stöd av 11 kap. 52 §plan-och 
bygglagen samt 9 kap. 13 § 2 st 2 p. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar {VA) på fastigheten  
2019-10-15 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2019-11-27 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 544, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig till 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-10-15 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-11-27 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  och  har 
påbörjat installation av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att  

 och  ska betala 
byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen samt har fått 
fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förvaltningen följer upp att Ros lagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Underlag och bedömning 2020-05-13 
Anmä lan, inkom 2019-10-15 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-11-27 
Yttrande, inkom 2020-03-26 

Redovisning av beräkning av byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 38  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 

avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 och  i egenskap av ägare till fastigheten  
med hänvisning till de skäl som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av 
ärendet. 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad el ler inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  

2019-11-20 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2020-01-13 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 10, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig till 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-11-20 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-12-16 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  och  har 
påbörjat installation av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att  

 och  ska betala byggsanktionsavgiften 
eftersom det var  och  som var fastighetsägare vid tidpunkten för 
överträdelsen samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förvaltningen följer upp att Roslagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 z_ /l 

·················· ·" ······· ... 
Ordförande Justerare 
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Stads byggnadsnämnden 

Underlag och bedömning 2020-05-12 
Anmälan, inkom 2019-11-20 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-12-16 
Möjlighet till yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-13 

Redovisning av beräkning för byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 

Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för exped iering 
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§ 39  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 § plan- och bygglagen (PBL), tas ut av  

 i egenskap av ägare till fastigheten med hänvisning till de skäl 
som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften en ligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  
2019-10-21 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2019-11-13 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 514, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG  Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gä ller detta ärende. Bygglov- och GIS-enheten bedömer 
att 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig till 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmä lan och 

startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en insta llation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-10-21 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-10-21 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  har påbörjat installation av VA utan 
nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att  ska betala 
byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen samt har fått 
fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med an ledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förvaltningen följer upp att Roslagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
Underlag och bedömning 2020-05-12 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Anmälan, inkom 2019-10-21 
Situationsplan, inkom 2019-10-21 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-10-21 
Yttrande, inkom 2020-04-08 

Redovisning av beräkning för byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 40  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 § plan- och bygglagen (PBL), tas ut av  

, i egenskap av ägare till fastigheten med hänvisning till de skäl som 
framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften en ligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för instal lation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsan läggningar (VA) på fastigheten  

2019-09-25 inkom en anmä lan om insta llation av VA som redan var utförd. 

2020-09-25 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 477, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig till 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en installation eller väsentlig ändring av en anläggn ing 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn ti ll den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-09-25 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-09-25 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  har påbörjat installation av VA utan 
nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att

 ska betala byggsanktionsavgiften eftersom  var fastighetsägare vid tidpunkten för 
överträdelsen samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förva ltningen följer upp att Ros lagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 

Underlag och bedömning 2020-05-12 
Anmälan, inkom 2019-09-25 

Ordförande 
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Justerare 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Verifierad kontrollplan, inkom 2019-09-25 
Möjlighet till yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-08 
Redovisning av beräkning av byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en besluts bilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 41  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift en ligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 och  i egenskap av ägare till 
fastigheten  med hänvisning till de skäl som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i 
Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften en ligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggn ing 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  

2019-10-18 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2019-11-20 utfärdades start - och slutbesked i delegationsbeslut SB § 533, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig ti ll 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-10-18 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-11-18 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  och  
 har påbörjat installation av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden 

bedömer att  och 
) ska betala byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen 

samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med an ledn ingen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förva ltningen följer upp att Roslagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall ti ll förvaltningens beslutsförslag och finner bifa ll till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 

21 



lli] vAXHOLMS 
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Stads byggnadsnämnden 

Underlag och bedömning 2020-05-12 
Anmä lan, inkom 2019-10-18 
Situationsplan, inkom 2019-10-18 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-11-18 
Möjlighet till yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-06 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en besluts bilaga med viktig information som rör ärendet . 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 42  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 och , i egenskap av ägare til l fastigheten 
 med hänvisning till de skäl som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och 

bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  
2019-09-19 inkom en anmälan om inst allation av VA som redan var utförd. 

2019-10-17 ut färdades st art- och slut besked i delegationsbeslut SB § 464, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG  Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller det ta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fast ighet en  har anslutit sig ti ll 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en installation eller väsent lig ändring av en anläggn ing 
för vatt enförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-09-19 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-10-15 anses det klarlagt at t åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  och 
 har påbörjat installation av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att 

och  ska bet ala 
byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen samt har fått 
fördel av överträdelsen. 

En byggsankt ionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har sket t uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för at t ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vi kten av att förvaltningen fö ljer upp att Roslagsvat ten kompenserar 
fastighet sägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifa ll till förvaltningens beslutsförslag och fi nner bifa ll t ill eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteut låt ande 2020-05-13 

23 

...... ........ ~ 



llil vAXHOLMS 
~ STAD 

Stadsbyggnadsnämnden 

Underlag och bedömning 2020-05-13 
Anmälan, inkom 2019-09-19 
VA-situationsplan, inkom 2019-09-19 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-10-15 
Yttrande, inkom 2020-04-08 
Redovisning av beräkning av sanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 43  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 och , i egenskap av ägare till 
fastigheten  med hänvisning till de skä l som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i 
Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften en ligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  

2019-11-01 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2019-11-25 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 542, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fast igheten har anslutit sig t ill 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
start besked för att påbörja en åtgärd som avser en installation eller väsentl ig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-11-01 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-11-01 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  och   
 har påbörjat installation av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden 

bedömer att  och  
 ska betala byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för 

överträdelsen samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledn ingen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förvaltningen fö ljer upp att Ros lagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall ti ll förva ltningens beslutsförslag och finner bifal l ti ll eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-13 
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Stads byggnadsnämnden 

Underlag och bedömning 2020-05-13 
Anmälan, inkom 2019-10-29 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-11-22 
Yttrande, inkom 2020-04-08 
Redovisning av beräkning av sanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 44  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

, i egenskap av ägare till fastigheten  med hänvisning till de skäl 
som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  

2019-11-03 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2019-12-11 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 574, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslutit sig ti ll 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en insta llation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-11-03 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-12-04 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  har påbörjat insta llation av VA utan 

nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att 

 ska betala byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen 
samt har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förva ltningen fö ljer upp att Roslagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall t ill förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
Underlag och bedömning 2020-05-12 
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Anmä lan, inkom 2019-11-03 
VA-situationsplan, inkom 2019-11-05 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-12-04 
Möjlighet till yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-08 

Redovisning av beräkning för byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 

Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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2020-05-27 

Änr SBN BYGG  
1 av 2 

§ 45  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 § plan- och bygglagen (PBL), tas ut av  

, i egenskap av ägare till fastigheten  med hänvisning till de skäl som 
framförs av Bygglov- och GIS-enhetens i Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften en ligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för insta llation eller väsent lig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  
2019-10-18 inkom en anmälan om insta llat ion av VA som redan var utförd. 

2019-10-29 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 490, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG  Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stads byggnadsnämnden i separat ärende, vilket gäller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslut it sig ti ll 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 
startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en insta llation eller väsentlig ändring av en an läggn ing 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt . 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-11-20 och den 
verifierade kontrollplanen som inkom 2019-12-16 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  har påbörjat installation av VA utan 
nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att  
ska betala byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen samt 
har fått fördel av överträdelsen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av at t förvaltningen fö ljer upp att Roslagsvatten kompenserar 
fastighetsägarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall ti ll eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
Underlag och bedömning 2020-05-12 
Anmä lan, inkom 2019-10-18 

Ordförande 
~ ... 

Justerare 
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Stadsbyggnadsnämnden 

VA-situationsplan, inkom 2019-10-18 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-10-18 

Möjlighet till yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-08 

Redovisning av beräkning för byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 
Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 46  Byggsanktionsavgift för installation av vatten- och 
avloppsanläggning, påbörjad utan startbesked 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51-63 §plan-och bygglagen (PBL), tas ut av  

 och  i egenskap av ägare till 
fastigheten  med hänvisning till de skäl som framförs av Bygglov- och GIS-enheten i 
Underlag och bedömning av ärendet. 

Byggsanktionsavgiften enligt ovan beslutas vara totalt 4 730 kronor, med stöd av 11 kap. 52 § PBL samt 
9 kap. 13 § 2 st 2 p, plan- och byggförordningen (PBF). 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn, ingripande och påföljder för installation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Ärendet avser redan utförd 
installation av både vatten- och avloppsanläggningar (VA) på fastigheten  

2019-10-31 inkom en anmälan om installation av VA som redan var utförd. 

2020-11-15 utfärdades start- och slutbesked i delegationsbeslut SB § 518, åtgärden har hanterats i 
ärende BYGG . Av beslutet framgår det att beslut om byggsanktionsavgift tas av 
stadsbyggnadsnämnden i separat ärende, vi lket gä ller detta ärende. 

Av utredningen framgår det att fastighetsägarna för fastigheten  har anslut it sig ti ll 
kommunala VA-ledningar utan startbesked. Enligt 9 kap. 5 § p.5 PBF krävs det en anmälan och 

startbesked för att påbörja en åtgärd som avser en insta llation eller väsentlig ändring av en anläggning 
för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. 

Med hänsyn till den anmälan som avser installation av VA i efterhand som inkom 2019-10-31 och den 
verifierade kontrol lplanen som inkom 2019-10-31 anses det klarlagt att åtgärden påbörjat utan 
erforderligt startbesked. 

Det är ostridigt att  och  
 har påbörjat installation av VA utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden 

bedömer att  och 
) ska betala byggsanktionsavgiften eftersom de var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen 

samt har fått fördel av överträdelsen . 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Det finns därmed grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledningen av överträdelsen. 

Nämndens behandling 
Lars Sjöblom (M) påtalar vikten av att förva ltningen följer upp att Roslagsvatten kompenserar 
fa stigh et säga rna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall t ill förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 
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Underlag och bedömning 2020-05-12 
Anmä lan, inkom 2019-10-31 
Situationsplan, inkom 2019-10-31 
Verifierad kontrollplan, inkom 2019-10-31 

Möjlighet ti ll yttrande över sanktionsavgift 2020-03-25 
Yttrande, inkom 2020-04-08 

Redovisning av beräkning av byggsanktionsavgift 

Beslutsbilaga 

Till beslutet hör en besluts bilaga med viktig information som rör ärendet. 

Kopia på beslutet till 

För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för exped iering 

Ajournering kl. 19:20-19:25 
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§ 47 Nämndinitiativ från Lars Sjöblom (M) - Bygglovsansökan, 

 att komma upp och vara klart för beslut till 
kommande juni nämnd 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för ett redan pågående ärende och 
överlämnar nämndinitiativet till förva ltn ingen för att återkomma med beslut till juni månads 
nämndssammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Vid slutet av dagens sammanträde önskar Lars Sjöblom (M) väcka nämndinitiativ avseende 
bygglovsa nsökan,  att komma upp och vara klart för beslut ti ll kommande juni 
nämnd. 

Nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för ett redan pågående ärende och 
överlämnar nämndinitiativet ti ll förva ltningen. 

Yrkanden 
Lars Sjöblom (M) yrkar att bygglovsansökan,  ska komma upp och vara klart för 
beslut till kommande juni nämnd i enlighet med bilaga 1 t ill protokollet. 

Donald Sundström(-) samt Lars Ekengren (-) instämmer i lagt yrkande. 

Ordföranden finner bifall ti ll lagt yrkande. 

Handlingar 
Nämndinitiativ från Lars Sjöblom (M) 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Christoffer Amundin, sbf 

Bygglov- och GIS-enheten 
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§ 48 Nämndinitiativ från Lars Sjöblom (M) - Genomgång av 
konsultutredning genomförd av Startpoint 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för ett redan pågående ärende. 

Nämnden överlämnar nämnd initiativet till förva ltningen för att återkomma med genomgång av 

konsultutredning genomförd av Startpoint ti ll juni månads nämnd alternativt augusti månads nämnd. 

Ärendebeskrivning 
Vid slutet av dagens sammanträde önskar Lars Sjöblom (M) väcka nämndinitiativ avseende genomgång 
av konsultutredning genomförd av Startpoint. Genomgången ska ske vid juni månads nämnd alternativt 
augusti månads nämnd beroende på när utredningen är klar. 

Nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för ett redan pågående ärende och 
överlämnar nämndinitiativet till förvaltningen. 

Yrkanden 
Lars Sjöblom (M) yrkar att genomgång av konsultutredning genomförd av Startpoint ska ske vid 
juni månads nämnd alternativt augusti månads nämnd beroende på när utredningen är klar, i enlighet 
med bilaga 2 till protokollet. 

Donald Sundström(-) instämmer i lagt yrkande. 

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande. 

Handlingar 
Nämndinitiativ från Lars Sjöblom (M) 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Christoffer Amundin, sbf 

Bygglov- och GIS-enheten 
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Den e svenska 
modellen 

Bil. 1 SBN 2020-05-27/§ 47 

Nämnd initiativ 

Vi moderater förväntar oss att bygglovsansökan Änr: Bygg.  

 kommer upp på kommande juni nämnd och att 

ärendet är klart för beslut. 

Lars Sjöblom för Moderaterna i Stadsbyggnadsnämnden. 



Den e svenska 
modellen 

Bil. 2 SBN 2020-05-27/§ 48 

Nämnd initiativ 

Vi moderater förväntar oss en genomgång av konsultutredningen. 

Som genomfördes av Johan Grip, Startpoint under våren. 

Att genomgång sker om möjligt på kommande juni nämnd eller om den 
ej blivit klar så på augusti nämnd. 

Lars Sjöblom för Moderaterna i Stadsbyggnadsnämnden 




