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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ , Mark- och miljödomstolens dom gällande bygglov, 
Mål nr P 6860-17 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 6860-17 överklagas i den del det gäller upphävande av 
stadsbyggnadsnämndens beslut och prövningstillstånd begärs hos Mark- och miljööverdomstolen. 

Tid för att utveckla talan begärs t.o.m. 2018-12-15. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen har i dom 2018-10-12 med ändring av länsstyrelsens beslut upphävt 
stadsbyggnadsnämndens beslut § 61/2017-06-21 i den del det avser frågan om bygglov för apparatrum 
och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av om bygglov kan ges för 
apparatrummet. Mark- och miljödomstolen har avslagit klagandens överklagande i övrigt. 

Överklagande av domen ska vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2018-11-02. 

Domstolen har återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och prövning av om bygglov 
kan ges för apparatrummet som i domen uppges vara 6 kvm. Den del av byggnaden som 
apparatrummet ligger i har dock 10 kvm byggnadsarea utöver givet bygglov. Tillsammans med i bygglov  
§ 83/2013-09-25 beslutad byggnadsarea innebär åtgärden avvikelse från detaljplanens tillåtna 200 kvm 
byggnadsarea med 30,85 kvm (15,4 %). Mark- och miljödomstolens dom innebär enligt Bygglov- och GIS-
enhetens bedömning en avvikelse som inte kan bedömas som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 
31 b § plan- och bygglagen. Innan fortsatt handläggning behövs prövning av om Mark- och domstolen 
dömt rätt. 

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

Noteras till protokollet att (S) inte deltar i beslutet. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2018-10-23 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för expediering 
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§ 99 , Mark- och miljödomstolens dom gällande 
byggsanktionsavgift, Mål nr P 6857-17 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P 6857-17 överklagas och prövningstillstånd begärs hos Mark- 
och miljööverdomstolen. 

Tid för att utveckla talan begärs t.o.m. 2018-12-15. 

Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen har i dom 2018-10-12 med ändring av länsstyrelsens och 
stadsbyggnadsnämndens beslut § 62/2017-06-21 bestämt byggsanktionsavgiften till 34 488 kr. 

Överklagande av domen ska vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2018-11-02. 

Enligt domstolens mening bör byggsanktionsavgift för tillkommande delar till redan lovgiven byggnation 
beräknas utifrån bestämmelse som avser tillbyggnad.  

Med hänvisning till att avvikelsen från bygglovet är väsentlig har Bygglov- och GIS-enheten beräknat 
sanktionsarean på hela nybyggnaden. Stadsbyggnadsnämnden har beräknat den på de kvadratmeter 
som överstiger bygglovet i § 83/2013-09-25 och tillämpat bestämmelsen som avser nybyggnad.  Med 
beaktande även av att nybyggnaden när de olovliga åtgärderna utfördes saknade slutbesked behöver 
mark- och miljööverdomstolen enligt Bygglov- och GIS-enhetens bedömning ta upp målet för att ge 
vägledning i rättstillämpningen.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2018-10-23 

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