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Byggsanktionsavgift 
Fastighetsbeteckn i ng 

Bilaga nummer 

Byggnadsnämndens diarienummer 

Ärendebeskrivning 

Ärende 

Vad berör åtgärden? 

Vilken typ av åtgärd gäller ditt 
ärende? 

Vilken typ av byggnad berör 
åtgärden? 

Fanns beviljat bygglov eller var 
anmälan inlämnad innan åtgärden 
påbö1jades? 

Area 

Viksjö 3:489 

3 

2017-183 

Påbö1jat åtgärd utan sta1tbesked 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en 
byggnad 

Tillbyggnad 

Öv1ig byggnad 

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med 
PBF 9 kap 3a §) 

276 

Plan- och byggförordning (2011 :338) 9 kap. 7 § 4 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §plan-och bygglagen (2010:900) påbö1ja en 

sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan

och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 p1isbasbelopp med ett tillägg av 0,01 piisbasbelopp per 

kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. 

Beräkning 

Sanktionsarea 

Aktuellt piisbasbelopp (pbb) 

Beräkningsgrnndande formel 

Beräkning 

Beräknad sanktionsavgift 

261 

46 500 kr (2019) 

(( l *pbb )+(0,0 I *pbb*sanktionsarea))/2 

((1 *46500)+(0,01 *46500*261))/2 

83 932 kr 



Byggsanktionsavgift 
Fastighetsbetcckning 

Bilaga nummer 

Byggnadsnämndens diarienummer 

Ärendebeskrivning 

Ärende 

Vad berör åtgärden? 

Vilken typ av åtgärd gäller ditt 
ärende? 

Vilken typ av byggnad berör 
åtgärden? 

Fanns beviljat bygglov eller var 
anmälan inlämnad innan åtgärden 
påbötjades? 

Area 

Viksjö 3:489 

4 

2017-183 

Påböijat åtgärd utan sta1tbesked 

Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en 
byggnad 

Nybyggnad 

Övriga byggnader 

Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med 
PBF 9 kap 3a §) 

42.4 

Plan- och byggförordning (2011 :338) 9 kap. 6 § 4 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbö1ja en 
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 pdsbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Beräkning 

Sanktionsarea 

Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 

Beräkningsgrundande fonnel 

Beräkning 

Beräknad sanktionsavgift 

27,4 

46 500 kr (2019) 

((3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)) /2 

((3 * 46500) + (0,01 * 46500 * 27,4)) /2 

76120 kr 
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g:l1ÄRFÄLLA 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Genomförandeenheten 
Fastighetsavdelning 

2019.04.12 

2. 

Yttrande enl. PBL kap 11: 58 § efter att undertecknad erhållit - "Anmälan angående tillbyggnad av skola 
samt nybyggnad av förrådsbyggnad, påbörjat utan startbesked, VIKSJÖ 3:489 - se Dnr Mbn BYGG 2019-
000133, TEN 2019/219-4 

I enlighet med PBL kap 11: 58 § och i min roll som byggprojektledare inom Byggherreorganisation tar jag 
tillfället att yttra mig om beslutet och sanktioner som föreslås inom rubricerad ärende. 
Min förhoppning med detta yttrande är att motivera Tekniska Nämnden så att föreslagen 
byggsanktionsavgift ska nedsättas. 

Bakgrund - Projektets huvudsyfte med 3 st. PBL lovprocesser: 
Att riva en befintlig köksbyggnad och ersätta den med nytt modern tillagningskök/tillbyggnad [BYOl]. Detta 
projekt är ett nytt försök att få till denna nybyggnad -tidigare försök se BYGG 2014-000894 hade 
misslyckats i produktionsfasen, för anledningar kopplat till dåliga handlingar och ekonomi. Detta lov BYGG 
2014- 000894 hanterades av oss så att den avskrevs av bygglovsnämnden den 2015-08-18. 
Viktigt även i detta projekt är att bygga en komplement byggnad "miljöhus/förrådsbyggnad - BY02" som 
ska användas som soprum för båda verksamheter Högby Förskola och Högbyskolan. 

För att arbeta kronologiskt och upprätthålla säkerhet på plats - togs ett gemensamt strategiskt beslut att 
ansöka om 3 st. lov i detta projekt. 
Vi sökte lov för att: 

• Dnr BYGG 2017-000182 -TEN 2017 /97 
Uppförande av tillfälliga mottagningsköksmoduler - utfört efter erhållit startbesked. 
Att docka tillfälliga mottagningsköksmoduler till befintlig matsal så att skolbarnen kunde äta i 
matsalen. Lovet underlätter även logistik och vår kontroll av trafik och säkerhet på plats. Avveckling 
av moduler pågår idag. För att erhålla slutbesked ska vi skriva intyg om att modulerna avvecklats. 

• Dnr BYGG 2017-000265 · TEN 2017/97. 
Rivningslov av köksbyggnad BYOl. Utförandeentreprenad. 
Anlägga provisorier för att separera fastighetssystem i bruk från fastighetssystem i byggnaden som 
skulle rivas . Samt rivning av befintlig köksbyggnad efter rivningsbeslut- utfört efter erhållit 
startbered. Slutrapportering pågår. 

• Dnr BYGG 2017-000183-TEN 2017/98. 
Utföra tillbyggnad av ny permanent köksbyggnad BYOl och ny förråd/källsorterings 
komplementbyggnad s. kallad "förrådsbyggnad" BY02 - utfört tyvärr utan tekniskt samråd och 
utan startbesked. Startbesked erhållits i efterhand. Slutbesked erhållits 2019-03-22 

Bygghandlingar istället för förfrågningshandlingar inom totalentreprenader vid tekniskt samråd: 
När bygg och riv loven söktes och beviljades var det praxis inom Järfälla Kommun att ansöka om bygglov 
och startbesked enbart med förfrågningshandlingar i handen. Byggherren ansvarade i förtroende och inom 
lagen för att fackmässiga ram handlingar togs fram och startbesked beviljades med stöd i dessa handlingar. 
Efter att jag kontaktat byggnadsinspektör i ärendet och bett om tid för tekniskt samråd 2017.10.12 - fick jag 
veta att startbesked i detta projekt skulle bedömas utifrån bygghandlingar ist ället. 
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Motivering till Tekniskt Nämnden om varför sanktionen ska sänkas: 
PBL kap 11:53 § - En byggnadssanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppståtligen eller 
av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om den är oskäligt med hänsyn till pkt 3: "vad den 
avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa". 

Byggprojektet har inte haft vinn ing med att påbörja arbeten utan startbesked. Tvärtom har vi arbetat för 
att uppfylla PBL. Vi tog ett korrekt beslut att inte genomföra enligt i det förra bygglovet och startbesked 
BYGG 2014-00089 som är avskriven idag. Detta är ett komplicerat projekt som haft flera bottnar som vi har 
behövt arbeta med. 

Vi har arbetet hårt och konsekvent för att få våra bygglov och riv lov. Jag var beredd att gå på tekniskt 
samråd för BYGG 2017-000183 redan den 2017.10.12 men fick arbeta v idare efter nya krav från 
byggnadsnämnden, dvs inom ny markant ändrad praxis (med verifiering via bygghandlingar). Samtidigt 
pågick långt gångna projektering av en totalentreprenad. 

Överträdelsen kom i samband med nya regler för prövning och tillsynen vid tekniskt samråd. Kravet om 
bygghandlingar finns inte i PBL men den accepterade och var en ny ordning att ta hänsyn till. Bl.a omskrevs 
delar av våra administrativa föreskrifter för att hantera detta. 
Det blev mer komplicerat och tydligen svårt att ändra arbetssätt mitt i - och göra annorlunda från det man 
alltid gjort för att uppfylla tillsynen en l. PBL. Administrationen blev inte enklare då entreprenören i fråga 
var en modultillverkare med fabrik på annan ort. 
Ansvaret är till slut mitt men att bygga är till stor del en övning i kommunikation - speciellt i en Kommun. 
Dem 3 st. lovprocesser på Högby Förskolan är uppenbarligen relaterat til l varandra och samtliga 
intressenter borde haft enklare att uträkna den kronologiskt planeringen av produktion som löpte 
automatiskt inom alla 3 lovprocesser på denna fastighet. Som sagt har vi ändå agerat konsekvent för att få 
våra bygglov och riv lov. 

I princip har vi följt PBL. Det som saknas är ett skriftligt startbesked innan påbörjandet av byggåtgärder. 
Det finns ett gemensamt KA plan som utan tvekan innehåller kontroller för en nyköksbyggnad - som vi 
har följt under vårt arbete - så pass bra att vi kunde motivera och erhålla start och slutbesked mycket 
snabbt när vi väl kom till samråd. Vi har uppfyllt alla materiella samhällskrav men tyvärr förbisett den 
formella delen men vi har arbetat mycket öppet inom kommunen och på plats med bl.a TA planering osv. 

Avgiften känns orimlig när man jämför By01 och By02 area. Komplementbyggnaden BY02 även ka llad 
"annan byggnad" är ca 233BTA mindre än BYOl Köksbyggnaden se beräkningen av byggsanktionsavgiften. 

Volymändringar som skett ca 3,6 kvm avser komplementbyggnad, uppkom när detaljprojekteringen 
fu llföljde remissinstansen som förutsatts i Bygglovet BYGG 2017-000183. Rätt eller fel justerades 
byggnaden enligt de riktl injer som finns för alla att fö lja i denna remiss i lovet. Avvikelsen/volymökning 
utifrån ursprunglig BYGG 2017- 000183 ligger då på ca 0.01% och inom de rimliga gränser som vi brukar 
kunna motivera i ett slutsamråd med byggnadsinspektörer. Nytt separat ärende där jag skickar in nya 
Bygglovshandlingar för just komplementbyggnaden har påbörjats. 

Vid protokollet, 
Projektledare Bygg 

 
Genomförandeenheten 

Chef för genomförandenheten: 
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