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Bygg- och miljönämnden 

ccccccccc – byggsanktionsavgift 

 

Bakgrund  

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb driver sedan våren 2018 ett stödboende på 

fastigheten ccccccccccc. Denna åtgärd kräver en ansökan om bygglov för ändrad användning. 

En del av byggnaden har även använts av ägaren. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommuner blev i april uppmärksammade på 

att verksamheten i byggnaden på fastigheten cccccccccc var ändrad utan att bygglov för 

ändrad användning hade sökts. Varken bygglov, startbesked eller slutbesked har således givits 

av Bygg- och miljönämnden. Bygglovsansökan har sedan kommit in till bygg- och miljönämnden 

som har begärt vissa kompletteringar. 

Bygg- och miljönämnden ska som tillsynsmyndighet ta ut byggsanktionsavgift för 

överträdelser som sker enligt plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 51 §. En sanktionsavgift ska 

inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till 

överläggning enligt PBL vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten som i detta fall är 

bygg- och miljönämnden (PBL 11 kap. 54 §). 

Enligt PBF (plan- och byggförordningen) 9 kap 8 § 4 pkt ska en sanktionsavgift tas ut som är 

0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 

sanktionsarea. Sanktionsarea är den area som byggnaden har minus 15 kvadratmeter. 

Prisbasbeloppet är 45 500 kronor år 2018. Byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (PBL 11 kap 53 §). Bygg- och 

miljönämnden kan besluta att i enskilda fall sätta ned sanktionsavgiften till hälften eller till en 

fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till överträdelsen som har begåtts. 

I detta fall blir byggsanktionsavgiften 

0,25 x 45 500 + 0,00625 x 45 500 x (400 – 15)= 11 375 + 109 484 = 120 859 kr. 

 

Underlag för beslut 

- Kommunicering ang. byggsanktionsavgift daterad 2018-07-04 

- Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv daterad 2018-08-15. 
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Förslag till beslut  

Förslag 1 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta en byggsanktionsavgift på 120 859 kr enligt PBL 11 kap 51, 

57, 4 pkt §§. 

Förslag 2 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta en byggsanktionsavgift på 60 429 kr enligt PBL 11 kap 51, 

53a, 57, 4 pkt §§. 

Beslutsmotivering 

Förslag 1 

Byggsanktionsavgiften kan anses stå i rimlig proportion till överträdelsen. Människor bor på 

fastigheten utan att verksamheten prövats enligt plan- och bygglagen. Det gäller bland annat 

brandskydd och tillgänglighet. Två olika former av boende har dessutom tillämpats i byggnaden. 

Förslag 2 

Byggsanktionsavgiften kan inte anses stå i rimlig proportion till överträdelsen, varför bygg- och 

miljönämnden väljer att endast ta ut halva byggsanktionsavgiften.  

Upplysningar 

Om rättelse sker innan nämndens möte ska byggsanktionsavgift inte tas ut (PBL 11kap 54 §). 

Beslutet kan överklagas, se bifogat informationsblad. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

Eva-Lisa Westin 

 


