Sammanträdesprotokoll

U Älmhults
19i kommun

2021-10-25

Miljö- och bygg nämnden 2021-10-25
Plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln och digitalt, klockan
13:30-16.15
Paragrafer
97-109
Utses att justera
Kristina Spjut Sahlberg (S)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult , miljö- och byggförvaltningen 2021-11-01
Underskrifter
Sekreterare
Christel Lindholm
Ordförande

~ f;Wh ~ ~
Pontus Haglund (C)

Justerande

"

\(;V\~~YlCL @\wlJ!l W1,~
Kristina Spjut Sahlberg (S)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Miljö- och byggnämnden

2021-10-25

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2021-11-03

2021-11-24

Ans lagstid

2021-11-03-2021-11-25
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Miljö- och byggförvaltningen

Utdrags bestyrkande

1

Sammanträdes protokoll

U Älmhults
l@j kommun

2021-10-25

Miljö- och byggnämnden

Närvarolista
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Ordinarie ledamöter
Pontus Haglund (C)
Tommy Lövquist (S), digitalt
Dan Blixt (M)
Kristina Spjut Sahlberg (S), digitalt
Håkan Pettersson (S)
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Ej tjänstgörande ersättare
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Tjänstemän
Ingegerd Andersson, miljö- och byggchef
Emma Lina Svensson, avdelningschef miljö
Camilla Hallberg, controller § 97
Oliver Öst Långström, controller § 97
Peter Gustavsson, byggnadsinspektör §§ 98-104
Ellen Karlsson, byggnadsinspektör §§ 98-104
Nermina Music, byggnadsinspektör §§ 98-104
Anna Waltin, byggnadsinspektör §§ 97 och 99, digitalt
Emma Brannegård, miljö- och hälsoskydds inspektör § 105
Daniel Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 106
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Ärenden
§ 97

Månadsrapport - prognos efter september

4

§ 98

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för
Arenan - Köpmannen 1

5-9

§ 99

Olovlig byggnation - byggsanktionsavgift Strommaköp 1:26

10 - 16

§ 100

Olovlig skyltanordning - byggsanktionsavgift Köpmannen 1

17 - 21

§ 101

Bygglov i efterhand för skyltanordning
Köpmannen 1

22 - 26

§ 102

Tillbyggnad av enbostadshus byggsanktionsavgift - Stenbrohults-Björnhult
1:26

27 - 32

§ 103

Tillbyggnad av affärshus - Stenbrohults
Värpeshult 2:75

33 - 35

§ 104

Förhandsbesked - Pjätteryds-Stenshult 4: 1

36 - 39

§ 105

Vitesbeslut - upphävande av nämndbeslut §
67 /2020 samt avsluta ärendet -Horn 7

40 -42

§ 106

Strandskyddsdispens - Sällhult 1:21

43 -46

§ 107

Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2021

47

§ 108

Information oktober 2021

48

§ 109

Meddelanden oktober 2021

49
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Miljö- och byggnämnden

§ 97 Månadsrapport - prognos efter september
Ärendenummer MOB 2020/32
Ärendenummer EDP M 2020-700

Miljö- och byggnämndens beslut
-

Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagt förslag på prognos
efter september.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen presenterar förslag på prognos efter september. Denna visar på en
ekonomi i balans på driftsredovisningen och ett överskott uppgående till 559 tkr
på investeringsredovisningen.

Besluts underlag
• Controller Camilla Hallbergs tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15
•

Prognos efter september-2021, Miljö- och byggnämnd daterad 2021-10-15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 98 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för
Arenan - Köpmannen 1
Ärendenummer MOB 2021/58
Ärendenummer EDP B-2019-412

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Bevilja tidsbegränsat bygglov på 5 år med stöd av 9 kap. 33 § plan- och
bygglagen (2010 :900).
2. Ta ut en bygglovsavgift på 32 596,48 kr. A vgiftsberäkningen bifogas under
rubriken Beräkning av avgift på sammanträdets beslut.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
-

Tidsbegränsat bygglov beviljas inte med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygg
lagen (2010:900), PBL.

-

Avgift på 14 889,56 kr. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och
tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av kommunfullmäktige
2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet utifrån kommun
fullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.

Motivering
33 § För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar
enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åt
gärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad
eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton
år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Ett tidsbegränsat bygglov kan ges både inom och utanför detaljplan. Det får också
ges inom områdesbestämmelser. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för
att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär
som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller ges om
marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. Gfr prop.
2006/07:122 sid. 53 och prop. 1985/86:1 sid. 722)
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att då åtgärden som söks är av permanent
karaktär och då detaljplanens bestämmelser inte tillåter åtgärden ska förlängning
av tidsbegränsat bygglov inte beviljas.

· Sammanfattning av ärendet
Ingka centres sökte 2019 ett tidsbegränsat bygglov för att inreda den före detta
fyndavdelningen vid IKEA-varuhuset i Älmhult till event- och mötesarena.
Ett tidsbegränsat bygglov på två år beviljades. Det upphör att gälla 2022-01-01
med syftet att sökanden under tiden som detaljplanen för området ändrades
skulle kunna se om underlag för en event- och mötesarena fanns.
Pandemin förhindrade i stort sett alla arrangemang och detaljplanearbetet har
inte slutförts.
En ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet till 2027-01-01 in
kom 2021-09-06 genom ombud.
Att detaljplanearbetet inte är färdigt är inte skäl nog bevilja bygglov, inte heller
att det inte varit så många arrangemang i arenan.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att fortsatt verksamhet inte är någon till
fällig åtgärd och därför ska inte tidsbegränsat bygglov beviljas.

Besluts underlag
• Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov inkom 2021-09-06
• Yttrande från Ingka Centres inkom 2021-10-13
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14

Upplysning/information
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom över
klagandetiden.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte på
börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21 ).
5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen (PBL 9: 17).
6) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9: 18).
7) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39).

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tommy Lövquist (S) föreslår att miljö- och byggnämnden beviljar ett tillfälligt
bygglov på 5 år. Claes Lindahl (C) instämmer i Tommy Lövquists (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om miljö- och byggnämnden kan besluta enligt Tommy
Lövquists (S) förslag och finner att nämnden beslutar så.

Beräkning av avgift på sammanträdets beslut
Grundprincipen för att beräkna ut avgifter är: Faktor x mPBB x N
N = Justeringsfaktor, enligt taxan bestämd till 0,8
HF = handläggningsfaktor, framgår av tabeller i taxan
mPBB = Milliprisbasbelopp, en tusendels prisbasbelopp, prisbasbelopp år 2021
är 47 600 kr, 47 600 x 0,001 = 47,60 milliprisbasbelopp
OF = Objektsfaktor, framgår av tabeller i taxan
KOM= faktor för kommunicering

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Bygglovsavgift med reducering för förlängning av tidsbegränsat lov
Åtgärden avser förlängning av tidsbegränsat bygglov gällande ändrad an
vändning av en befintlig lokal och enligt taxan ska Tabell 3, handläggnings
faktor för bygglov HF1, Tabell 1, Objekts/aktar samt Tabell 5, Justering av
bygglovsavgifter användas. Lokalen har en area på 2864 kvadratmeter och OF
enligt tabell I blir då 46. HFl enligt tabell 3 blir 17.
Enligt tabell 3 ska bygglovsavgiften beräknas enligt HF 1 x OF x mPBB x N
17 X 46 X 47,60

X

0,8 = 29 778,56

Enligt tabell 5 ska bygglovsavgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov
reduceras med 50%.
29 778,56

X

0,5 = 14 889,28

Bygglovsavgift med reducering för förlängning av tidsbegränsat bygglov är
14 889,28 kr

Start- och slutbeskedsavgift
Åtgärden avser förlängning av tidsbegränsat bygglov gällande ändrad an
vändning av en befintlig lokal och enligt taxan ska Tabell 4, handläggnings
faktor för startbesked HF2 och Tabell 1, Objekts/aktar användas. Lokalen har en
area på 2864 kvadratmeter och OF enligt tabell 1 blir då 46. HF2 enligt tabell 4
blir 10.
Enligt tabell 4 ska start- och slutbeskedsavgiften beräknas enligt HF2 x OF x
mPBBxN
10 X 46 X 47,60

X

0,8 = 17 516,80

Start- och slutbeskedsavgift blir 17 516,80 kr

Avgift för kungörelse
Enligt taxan ska Tabell 2, Underrättelse till berörda sakägare och andra an
vändas när kommunicering krävs. I aktuellt ärende kommuniceras beslutet till
berörda sakägare via kungörelsedelgivning och tabell 2 ska användas. Avgiften
enligt tabell 2 beräknas enligt följande formel: KOM x mPBB x N
Enligt tabell 2 är KOM = 5 vid kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning
KOMxmPBB xN
5 X 47,60 X 0,8 = 190,40
Avgift för kungörelse av beslut är 190,40 kr
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Total avgift för aktuellt beslut
Tidsfristen började löpa 2021-09-06 och beslut fattades 2021-10-25, vilket inne
bär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a §plan-och bygglagen (2010:900).
14 889,28 + 17 516,80 + 190,40 = 32 596,48
Total avgift för beslutet är 32 596,48 kr

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö
och byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Post
och Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, besluts
nummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL
13: 16).

Beslutet skickas till

Beslutet delges:
Sökanden Ingka centres

Beslutet meddelas:
Köpmannen 1
Äskya 1:27
Älmhult 3:1

Justerandes signaturer
Ordförande

Juste rare

Sekreterare
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§ 99 Olovlig byggnation - byggsanktionsavgift Strommaköp 1 :26
Ärendenummer MOB 2021 /50
Ärendenummer EDP B-2021-120

Miljö- och byggnämndens beslut
l. En byggsanktionsavgift på 74 256 kronor ska tas ut till följd av a~
Strommaköp I :26, trots förbudet i I 0 kap. 3 § plan
och bygglagen, PBL, (20 I 0:900) har påbörjat en sådan nybyggnad som
kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket I plan- och bygglagen, PBL,
(20 l 0:900) innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked.
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL.

-

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas av fastighetsägare
3. B yggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige, 11 kap. 6 1 § PBL.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen tolkar den byggnad och konstruktion som uppförts
på Strommaköp 1:26 som en väsentligt annan byggnad och konstruktion än den
som redovisats i bygglovsansökan inkommen 2020-10-14. Bygglovet har alltså
inte följts och därav beviljats på felaktiga grunder då den befintliga byggnaden
bevisligen inte var en ekonomibyggnad vilket uppdagats i efterhand.
Den befintliga byggnaden som skulle ändra användning uppfördes mellan 202010-23 och 2020- 10-25 utan bygglov och startbesked. Miljö- och bygg
förvaltningen bedömer att byggnaden inte är en sådan ekonomibyggnad som är
undantaget kravet på bygglov enligt 9 kap. 3 § plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900). När aktuell byggnad uppfördes var den tänkt att utnyttjas som en
koja till fastighetsägarens barn, vilket inte kan ses som en ekonomibyggnad då
den inte har ett omedelbart samband med skogsbruksnäringen. Under tiden för
uppförandet ändrades syftet med byggnaden från koja till vilostuga för avJusterandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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koppling. Inte heller vilostugan i det syftet att lyssna på fågelkvitter har ett
omedelbart samband med det skogsbruk som fastighetsägaren bedriver. Skulle
byggnadens syfte vara kopplat till skogsbruksnäringen, exempelvis för förvaring
av redskap för skogsbruket, kan nyttan av byggnaden som ekonomibyggnad
fortsatt ifrågasättas på grund av dess placering 7 meter upp i luften vilket gör
den svårtillgänglig. På dessa grunder bedömer miljö- och byggförvaltningen att
byggnaden inte är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Alltså krävde upp
förandet av denna byggnad bygglov enligt 9 kap. 2 § 1 punkten PBL samt start
besked enligt 10 kap. 3 § PBL. Byggnaden har uppförts olovligt.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och bygg
nämnden, ta ut en byggsanktionsavgift enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 12 § om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning
om krav på byggnadsverk eller byggprodukter. Fastighetsägaren av Strommaköp
1:26 har i och med uppförandet av fritidshuset brutit mot en bestämmelse i 8-10
kapitlet och byggsanktionsavgift ska därför tas ut.
Den byggnad som uppförts är ett fritidshus vilket enligt PBL är ett en- eller två
bostadshus. Enligt 9 kap. 6 § I punkten plan- och byggförordningen, PBF,
(2011 :338) 6 § är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan
och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9
kap. 2 § första stycket I eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen
eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller I 0 innan bygg
nadsnämnden har gett ett startbesked för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbas
belopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea.
Byggnadsverket har en area på 27 kvadratmeter och sanktionsarean blir enligt I
kap. 7 § I punkten PBF 12 kvadratmeter. Avgiften fastställs med tillämpning av
det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift
fattas. Beslutet fattas år 2021 och prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.
Byggsanktionsavgiften blir då 74 256 kronor beräknat enligt 9 kap. 6 § I
punkten PBF.
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt samma paragraf
behöver avgiften inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till följande:
- att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
- att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
Justerandes signaturer
Ordförande

Sekreterare

Justerare
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- vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in
träffa.
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att överträdelsen inte skett på
grund av att fastighetsägaren varit sjuk eller omständigheter som fastighets
ägaren inte kunnat eller bort förutse. Miljö- och byggförvaltningen bedömer inte
heller att fastighetsägaren innan byggnationen av den olovliga byggnaden vid
tagit åtgärder för att undvika en överträdelse. Fastighetsägaren har innan upp
förandet av byggnaden inte varit i kontakt med miljö- och byggnämnden ifråga
om aktuell byggnad kräver bygglov och startbesked. Alltså finns det inte skäl till
att avstå från att ta ut avgiften enligt 11 kap. 53 § PBL.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL 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 om en
byggsanktionsavgift ska sättas ned 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. Miljö- och byggförvaltningen gör be
dömningen att det inte finns skäl att sätta ned avgiften då överträdelsen har skett
uppsåtligen och av oaktsamhet.
Sammanfattningsvis ska en byggsanktionsavgift på 74 256 kronor tas ut av
fastighetsägaren då fastighetsägaren trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL uppfört en
sådan byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § PBL.
Fastighetsägaren har meddelat via mejl att han fått bygglov för aktuell byggnad,
att miljö- och byggnämnden godkänt uppförandet av vilostuga/redskapsbod.
Miljö- och byggförvaltningen är inte av samma mening då bygglovsbeslut § DL2020-894 daterat 2020-10-26 avsåg ändrad användning av en befintlig ekonomi
byggnad på mark till gästhus/fritidshus. Alltså har bygglov och startbesked
medgetts för den ändrade användningen av byggnaden men inte för uppförandet
av den. Byggnaden får inte brukas då fastighetsägaren inte erhållit slutbesked för
ändrad användning. Först när slutbesked erhålls får byggnaden tas i bruk.
Bygglovet för ändrad användning har beviljats på de ritningar som redovisats i
ansökan, att dessa handlingar inte redovisar byggnadens utformning i sin helhet
har miljö- och byggförvaltningen inte kunnat notera utifrån inlämnade
handlingar. Bygglov beviljades på inlämnat underlag och miljö- och bygg
förvaltningen hade ingen anledning att misstro fastighetsägarens redovisning av
att byggnaden var placerad på marken.
Av den information som lämnats i bygglovsansökan tydde inget på att
byggnaden var en nybyggnation utan en befintlig byggnad uppförd på lagliga
grunder. Fastighetsägaren redovisade först senare handlingar som medförde att
miljö- och byggförvaltningen med stöd av 11 kap. 51 § PBL började bedriva till
syn i ärendet. Tillsynen resulterade i att miljö- och byggförvaltningen noterade
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att den byggnad som beviljats bygglov för ändrad användning inte var en
ekonomibyggnad samt att den uppförts olovligt varav beslut om byggsanktions
avgift ska fattas.
Fastighetsägaren informerades via mejl 2020-10-15 att en olovligt uppförd
byggnad kan resultera i byggsanktionsavgift men att byggsanktionsavgift kan
undvikas om rättelse, genom att ta bort byggnaden, genomförs. Då förtydligade
fastighetsägaren att aktuell byggnad gällde en befintlig, äldre, ekonomibyggnad
vilket medförde att inget tillsynsärende öppnades i oktober år 2020.
Miljö- och byggförvaltningen är av uppfattningen att en olovlig åtgärd har
genomförts och att nämnden har stöd för att ta ut byggsanktionsavgift. En
byggsanktionsavgift ska tas ut eftersom den som anspråket riktas mot har getts
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Att bygglov och startbesked
har medgetts för ändrad användning gör inte att överträdelsen att uppföra
byggnaden utan lov och startbesked har legaliserats. Bygglov och startbesked för
ändrad användning är inte detsamma som rättelse.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren av Strommaköp 1:26 har på aktuell fastighet uppfört ett fritids
hus utan bygglov och startbesked. Byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att
byggnaden uppförts i strid mot plan- och bygglagen (2021 :900), PBL.
Ärende beskrivning

2020-10-14 inkom fastighetens ägare
med en
anmälan om uppförande av attefallshus på fastigheten Strommaköp 1:26 till
miljö- och byggförvaltningen i Älmhults kommun. 2020-10-22 inkom en
revidering i ärendet som istället gällde bygglov för ändrad användning av
vilostuga på fastigheten Strommaköp l :26. Ansökan fick ärendenummer B2020-490. Ansökan gällde en befintlig ekonomibyggnad som skulle ändra
användning till gästhus för uthyrning, alltså ett fritidshus. Av inkomna ritningar
tolkade miljö- och byggförvaltningen att den befintliga byggnaden var placerad
på marken samt att en eldstad- och rökkanal skulle installeras i byggnaden.
Bygglov och startbesked för den ansökta åtgärden beviljades 2020-1 0-26.
2021-02-03 inspekterade sotaren installationen av eldstad och rökkanal.
2021-02-09 Inkom en video från fastighetsägaren där en annan konstruktion
redovisades än den som förvaltningen beviljat bygglov och startbesked för.
Byggnaden var placerad högt ovanför marken på en konstruktion av
telefonstolpar.
Miljö- och byggförvaltningen började där efter ytterligare utreda förhållanden
rörande aktuell byggnad och via fastighetsägarens sociala medier noterades att
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den byggnad som skulle ändra användning från vilostuga till fritidshus inte hade
funnits på platsen sedan innan utan var en nybyggnation. Följande noterades:
Uppförandet av konstruktionen av telefonstolpar startade 2019-10-23 och då fanns
ingen befintlig byggnad på platsen.
Konstruktionen av telefonstolpar med byggnaden ovanpå var på plats 2019-10-25.

2021-03-12 genomfördes ett slutsamråd där miljö- och byggförvaltningen
noterade att byggnaden var placerad ca 7 meter upp i luften. Beslut om vägrat
slutbesked för fritidshuset samt lovföreläggande gällande den avvikande
konstruktionen fattades 2021-04-01.
Miljö- och byggförvaltningen skickade 2021-05-07 en kommunicering om
förslag till beslut gällande byggsanktionsavgift till fastighetsägaren. Ett möte om
denna kommunicering ägde rum 2021-05-18 då fastighetsägaren, miljö- och
byggförvaltningen samt kommunens näringslivsutvecklare närvarade.
Fastighetsägaren framförde att byggnaden som uppförts utan bygglov och
sta,rtbesked var en ekonomibyggnad och att den därför inte uppförts olovligt.
2021-05-28 mottog miljö- och byggförvaltningen en order för den inredning som
installerats i byggnaden efter att bygglov och startbesked erhållits för ändrad
användning.
2021-05-31 och 2021-07-17 mottog miljö- och byggförvaltningen information
om vilostuga samt byggnadens koppling till skogsbruket.
2021-07-28 informerade miljö- och byggförvaltningen fastighetsägaren om
statusen i de två ärenden som rör fastigheten samt hur den jurist som bistår
miljö- och byggförvaltningen tolkat byggnaden i förhållande till reglerna om
ekonomibyggnad. 2021-09-06 informerade miljö- och byggförvaltningen att
ärendet skulle tas upp i nämnden för beslut om byggsanktionsavgift.
2021-09-16 meddelade fastighetsägaren att han uppfattat att bygglov beviijats
för uppförandet av byggnaden men att detta i efterhand inte godtagits.
Fastighetsägarens synpunkter bemöts under rubriken motivering.
2021-09-21 skickades en kommunicering om förslag till beslut till
fastighetsägaren som gavs möjlighet att yttra sig i ärendet. Fastighetsägaren
inkom med synpunkter 2021-10-08. I sitt yttrande anger fastighetsägaren att
miljö- och byggförvaltningen inte gjort en tillräcklig granskning av ärendet
innan bygglov och startbesked beviljades, att miljö- och byggförvaltningen
godkänt användningen vilostuga som ekonomibyggnad samt att fastighetsägaren
hade tagit bort byggnaden om han från början fått information om att den var
olovligt uppförd. Fastighetsägarens synpunkter bemöts under rubriken
motivering.
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Beslutsunderlag
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-13
• B-2021-120-1, mejlkonversation, 2021-02-24
• B-2021-120-2, mejlkonversation, 2021-02-24
• B-2021-120-3, foton över uppförande, 2021-02-24
• B-2021-120-4, bygglovshandlingar, 2021-02-24
• B-2021-120-5, kommunicering, 2021-02-24
• B-2021-120-7, foton från film, 2021-02-09
• B-2021-120-8, beräkning av byggsanktionsavgift, 2021-05-07
• B-2021-120-9, kommunicering förlag till beslut, 2021-05-07
• B-2021-120-10, order varuöversikt, 2021-05-28
• B-2021-120-11, kommunicering angående ekonomibyggnader, 2021-05-31
• B-2021-120-12, information om aktuell byggnad, 2021-06-17
• B-2021-120-13, information om ärende, 2021-07-29
• B-2021-120-14, information om ärende, 2021-09-06
• B-2021-120-15, synpunkter, 2021-09-21
• B-2021-120-16, kommunicering om förslag till beslut, 2021-09-21
• B-2021-120-17, synpunkter, 2021-10-08

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljö
och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.
Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er överklagan med
namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13: 16).
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Beslutet skickas till

Beslutet delges
Strommaköp 1 :26

*Avgiften fördelas på:
Sanktionsarea

12

Aktuellt prisbasbelopp
(pbb)

47 600 kr (år 2021)

Beräkningsgrundande
formel

( 1,5*pbb)+ (0,005 *pbb*santkionsarea)

Beräkning

(l,5*47600)+ (0,005*47600*12)

Beräknad sanktionsavgift

74 256 kr
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§ 100 Olovlig skyltanordning - byggsanktionsavgift
- Köpmannen 1
Ärendenummer MOB 2021/52
Ärendenummer EDP B-2021-522

Miljö- och byggnämndens beslut
1. En byggsanktionsavgift på 131 114,20 kronor ska tas ut till följd av att Lidl
Sverige KB trots förbudet i 10 kap. 3 §plan-och bygglagen (2010:900),
PBL, har påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en skylt som kräver lov enligt 6
kap. 3 § PBF innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked.
Byggsanktionsavgiften tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL.
2. Byggsanktionsavgiften ska betalas av Lid! Sverige KB som är ägare av
skyltarna med stöd av 11 kap. 57 § PBL.
3. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § PBL

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miijö- och byggnämnden beslutar att
1. en byggsanktionsavgift på 141 967 kronor ska tas ut till följd av att Lidl

Sverige KB trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, har påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en skylt som kräver lov enligt 6
kap. 3 § PBF innan miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked.
Byggsanktionsavgiften tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL.
*Avgiften fördelas på:
Area

115,32

Aktuellt pris basbelopp (pbb)

47 600 kr (år 2021)

Beräkningsgrundande formel

(0, 1*pbb )+(0,025*pbb*area)

Beräkning

(0,1*47600)+(0,025*47600*115,3)

Beräknad sanktionsavgift

141967 kr
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2. byggsanktionsavgiften ska betalas av Lidl Sverige KB som är ägare av
skyltarna med stöd av 11 kap. 57 § PBL.
3. byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga enligt 11 kap. 61 § PBL

Motivering
Miljö- och byggförvaltningen mottog 2021-08-30 en ansökan om bygglov i
efterhand för tre stycken skyltar placerade på en pylon på fastigheten
Köpmannen 1. Ansökan inkom från Lid! Sverige KB som även är ägare av
skyltarna.
Enligt 6 kap. 3 §plan-och byggförordningen, PBF, (2011 :338) krävs det bygg
lov för att i områden som omfattas av en detaljplan sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra en skylt. Undantag från bygglovsplikten gällande skyltar infaller
om skylten:
-

-

inte är större än 1 kvadratmeter,
är av sedd för ett tillfälligt evenemang och endast är uppsatt under högst
fyra veckor,
är en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
är en skylt inomhus,
är valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i sam
band med folkomröstning,
är en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
är ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av
trafik enligt vägmärkesförordningen (2007 :90), och
är ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

De aktuella skyltarna är större än 1 kvadratmeter och faller inte heller under
något av de andra undantagen från bygglovsplikt enligt 6 kap. 3 § PBF och åt
gärden kräver därför bygglov. Enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900) får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett start
besked om åtgärden kräver bygglov. Aktuell åtgärd, att montera upp skyltarna,
har påbörjats utan att miljö- och byggnämnden har gett ett startbesked och en
överträdelse från plan- och bygglagen har alltså skett.
Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska tillsynsmyndigheten, i detta fall
miljö- och byggnämnden, ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en
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bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Lid! Sverige KB har brutit mot en bestämmelse i
8-10 kap. PBL genom att montera upp skyltarna innan de erhållit startbesked. En
byggsanktionsavgift ska därför tas ut.
Byggsanktionsavgiften för aktuell överträdelse ska beräknas enligt 9 kap. 14 § l
punkten PBF. Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL på
börja en sådan åtgärd i fråga om en skylt som kräver lov enligt 6 kap. 3 § PBF
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 0, 1 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area. Avgiften fast
ställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om
byggsanktionsavgift fattas. Beslutet fattas år 2021 och prisbasbeloppet för år
2021 är 47 600 kronor. De tre skyltarna har en sammanlagd area på 115,34
kvadratmeter. Summan för byggsanktionsavgiften blir 141 967 kronor vilket
även framgår av Boverkets guide för beräkning av sanktionsavgifter.
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om över
trädelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Enligt samma paragraf
behöver avgiften inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till följande:
- att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
- att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har
kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
- vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in
träffa.
Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att överträdelsen inte skett på
grund av att skyltägarna varit sjuka och inte heller p.g.a. omständigheter som
ägarna inte kunnat eller bort förutse. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att
ägarna innan påbörjandet av den olovliga åtgärden inte vidtagit åtgärder för att
undvika en överträdelse. Ägarna har i mejlkonversation med miljö- och bygg
förvaltningen samt i redovisat upplåtelseavtal redogjort för att de haft kunskap
om att åtgärden kräver bygglov och startbesked. Överträdelsen mot be
stämmelserna i PBL har skett på grund av oaktsamhet och alltså finns det inte
skäl till att avstå att ta ut avgiften enligt 11 kap. 53 § PBL.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL 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 om en
byggsanktionsavgift ska sättas ned 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. Miljö- och byggförvaltningen gör be
dömningen att det inte finns skäl att sätta ned avgiften då överträdelsen har skett
av oaktsamhet.
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Byggsanktionsavgiften ska betalas av Lid! Sverige KB som är ägare av
skyltarna.
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att
ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga enligt l lkap. 61 § PBL

Sammanfattning av ärendet
Lid! Sverige KB har utan bygglov och startbesked monterat upp tre skyltar på en
pylon på fastigheten Köpmannen 1 vilket strider mot plan- och bygglagen
(2010:900), PBL. En byggsanktionsavgift ska tas ut för överträdelsen.
Ärendebeskrivning

Lid! Sverige KB kontaktade miljö- och byggförvaltningen 2021-08-20 med
information om att de inte sökt bygglov för tre skyltar monterade på en pylon
vid IKEA:s varuhus i östra delen av Älmhult.
Miljö- och byggförvaltningen informerade Lid! Sverige KB om kravet på bygg
lov, möjligheten till rättelse samt eventuell byggsanktionsavgift 2021-08-24.
Informationen om byggsanktionsavgift grundades på uppskattning av skyltarnas
areor eftersom miljö- och byggförvaltningen vid tillfället inte hade information
om skyltarnas storlek.
2021-08-30 mottog miljö- och byggförvaltningen en ansökan om bygglov för
skyltanordning på fastigheten Köpmannen 2 i Älmhults kommun från Lid!
Sverige KB.
Ansökan ansågs vara ofullständig och ett föreläggande om komplettering
skickades till Lid! Sverige KB 2021-09-08.
2021-09-08 mottog miljö- och byggförvaltningen kompletteringar i ärendet.
Kompletteringarna avsåg att förtydliga vilken fastighet som skyltarna var
placerade på samt antalet skyltar och deras storlekar. Enligt kompletteringarna
var 3 stycken skyltar om 6,2x6,2 kvadratmeter vardera placerade på fastighet
Köpmannen 1, inte Köpmannen 2 som först angivits i ansökan. Ansökan be
dömdes vara komplett 2021-09-08 då kompletteringarna inkom.
En kommunicering om förslag till beslut skickades till Lid! Sverige KB 202109-16 och de gavs möjlighet att yttra sig. Lid! Sverige KB hade möjlighet att in
komma med ett yttrande senast 2021-10-01. Inget yttrande har inkommit och
kan därför inte bemötas.
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