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Peder Engdahl (M), ordförande
Mats Eriksson (S) ersättare för Johan Niklasson (S), vice ordförande
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Emma Bönnestig, bygglovshandläggare
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§ 144
– Yttrande till länsstyrelsen
Dnr 2018/0941
Sammanfattning
Länsstyrelsen har gett miljö- och byggnämnden (nämnden) möjlighet att yttra sig över
överklagan av nämndens beslut att ta ut en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren till

Ärendet
Den 20 september 2018 inkom till bygglovsenheten en anonym anmälan över en
uppförd tillbyggnad på den aktuella fastigheten. Under utredningen av ärendet framkom
att en tidigare öppen altan byggts igen med väggar, dörr och fönster. Miljö- och
byggnämnden beslutade den 16 april 2019 om att ta ut en byggsanktionsavgift på 6 370
kr för att ha påbörjat en fasadändring utan startbesked.
Vid en ny besiktning av fastigheten vintern 2019 konstaterades att altanen stod kvar
varför nämnden den 27 januari 2020 beslutade att ta ut en ny byggsanktionsavgift på
den ursprungliga byggsanktionsavgiftens dubbla belopp. Nämndens beslut överklagades
av fastighetsägaren och ligger nu för överprövning hos länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-20
Yttrande till länsstyrelsen
Beslut
Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande till länsstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Beslutet med yttrande skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län via e-post
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Länsstyrelsens ärendenummer är 403-10611-2020
Förvaltningen
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§ 145
– Yttrande till mark- och miljödomstolen
Dnr 2017/0890
Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och byggnämnden (nämnden) att yttra sig
över överklagan av nämndens beslut angående vitesföreläggande för uppfört
materialupplag på fastigheten
.
Ärendet
I samband med ett besök i närheten av fastigheten 2017 påträffades ett upplag i
gränsområdet till skogsmarken på fastigheten
.
På plats konstaterades att upplaget till stor del utgjordes av begagnat byggnadsmaterial
och att en husgrund hade påbörjats, men arbetet hade avstannat.
Det finns inget bygglov för att ha upplag på den aktuella platsen. Bygglovsenheten
bedömer att det saknas bygglov i efterhand för ett upplag på platsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017/0890
Föreläggande Mark- och miljödomstol, dnr 2017/0890-26
Yttrande till Mark- och miljödomstolen, dnr 2017/0890-28
Beslut
Miljö- och byggnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande till mark- och
miljödomstolen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Beslutet med yttrande skickas till Mark- och miljödomstolen via e-post,
mmd.vanersborg@dom.se
Mark- och miljödomstolens ärendenummer är Mål nr. P 4277-20
Förvaltningen
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