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Hissar och byggsanktionsavgift 
HD Ö 2351-20

• Hissar som inte var godkända vid kontroll.

• BN påförde sanktionsavgift om ca. 100 000 kr.

• Lst upphävde besluten då fastighetsägaren 

kommit in med nytt intyg före beslut i BN, dvs. 

rättelse. 

• Mark- och miljödomstolen gick på Lst:s linje. 

• MÖD ändrade underinstansernas beslut och 

fastställde BNs beslut i ett antal hissdomar. 

• Prövningstillstånd i HD!
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Hissar och byggsanktionsavgift 

HD Ö 2351-20, forts. 

• Kan användning av hissar i strid mot ett användningsförbud rättas genom att ett protokoll 

över en godkänd besiktning kan visas upp innan byggnadsnämndens sammanträde hålls? 

HD: 

• Går inte att ta fram en principiell ståndpunkt om vilka fall som rättelse inte kan ske. 

• Får utgå från: 

– den överträdda föreskriftens ordalydelse, 

– vilken innebörd föreskriften måste anses ha,

– det grundläggande skyddsändamålet.

– avgiftens syfte – effektivt avhålla från överträdelse 

→ Intyg i efterhand men före sanktionsbeslut i byggnadsnämnd är inte rättelse!
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Ändrad användning och byggsanktionsavgift 

MÖD P 414-20

• Bygglov för ändrad användning från 

enbostadshus till restaurang. 

– Startbesked saknades när åtgärden påbörjades.

= Avgiftsbelagd överträdelse.  

• Hur ska sanktionsavgiften beräknas? 

MÖD: byggnadens användning före ändringen
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Res judicata och byggsanktionsavgifter
MÖD 2020:31

1. Om det finns ett tidigare beslut – kan det 

anses gälla samma gärning som det senare 

beslutet avser? 

2. Har det tidigare beslutet omfattat en 

sakprövning av förutsättningarna att ta ut en 

BSA? 

• BSA = straff enligt Europakonventionen. 

• Ett beslut om BSA utgör hinder för BN att på 

nytt pröva frågan om avgift avseende samma

påstådda överträdelse.

September 2014
BN beslut om BSA för

markarbeten utan
startbesked. 

• Lst upphävde pga fel
bestämmelse och
bristfälligt underlag
– vann laga kraft. 

November 2016
BN nytt beslut om BSA.                                                                  

• Lst upphävde pga
avgiftsskylde ej fått
yttra sig innan beslut
– vann laga kraft. 

Januari 2019
BN nytt beslut om BSA.

• Lst upphävde. 

• MMD fastslår.

• MÖD ger PT 
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Slutbesked och rättelseföreläggande 

MÖD P 6912-19 

• Får BN rättelseförelägga fastighetsägare att uppfylla krav på tekniska 

egenskapskrav efter att slutsyn genomförts, intyg från sakkunnig lämnats 

och slutbesked har getts? 

MÖD: 

• Byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som framgår av 8:4 PBL, och 

som är gällande när byggnaden uppförs enligt 8:5 PBL.

• Bedömning av tekniska egenskaper ingår inte i lovprövningen. 

• Kontrollplan utformad på ett ändamålsenligt sätt för att säkerställa bl.a. att 

alla väsentliga tekniska egenskapskrav är uppfyllda – byggherrens ansvar!

• Slutbesked – byggherren ska visa att alla krav som gäller för åtgärderna 

enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet m.m. är uppfyllda + BN ej funnit 

skäl att ingripa enligt 11 kap. PBL
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Slutbesked och rättelseföreläggande 

MÖD P 6912-19, forts.

• BNs bedömning om byggherren uppfyller kraven grundas på KAs utlåtande. 

• BN gör en bedömning av KAs utlåtande. Utgångspunkten är att KAs 

bedömningar ska godtas, om inte finns särskilda skäl att ifrågasätta. 

• Byggherren har ansvaret för att de tekniska egenskapskraven är uppfyllda. 

• Flerbostadshuset, enligt kontrollplan och sakkunnigutlåtande, bedömdes 

uppfylla kraven på tillgänglighet, varför BN gav slutbesked. Det fanns ej skäl 

för BN att ifrågasätta det underlag som gavs in.  

→ MÖD: Om BN, efter att slutbesked har getts, bedömer att byggnaden inte 

uppfyller något av de tekniska egenskapskraven som gällde vid uppförande av 

byggnaden, bör BN därför med stöd av 11:20 PBL kunna förelägga den som 

äger byggnaden att vidta rättelse.
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Radiomast och teknikbodar

HD Ö 2135-20 

• Bygglov för nybyggnad av en 212 meter hög 

radiomast och två teknikbodar. 

– Utom DP och OB 

– I naturområde nära naturreservat 

– Ca 400 m från befintliga master 

– Riksintresse för friluftslivet 

– ÖP från 2018 

• MÖD: vid bygglovsprövningen av en radiomast ska 

man inte väga in möjligheten till samlokalisering 

▪ Ventil till HD → PT! 
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Radiomast och teknikbodar

HD Ö 2135-20, forts. 

HD: 

▪ Flera omständigheter som talar för bygglov, men: 

▪ En aktuell och konkret ÖP som ger tydliga riktlinjer för 

markanvändningen bör påverka bedömningen i ett 

enskilt ärende om bygglov.

▪ Ett storstadsnära och vidsträckt område som är av 

riksintresse genom sin stora betydelse för friluftslivet 

väger tyngre än det skyddsvärda enskilda intresset att 

uppföra masten. 

▪ Risk för prejudicerande effekt 

→ Avslå ansökan om bygglov 
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Bostad i fristående garage kräver bygglov för 

ändrad användning

MÖD P 13386-19

• Krävs det bygglov för att inreda en självständig 

bostad i en fristående garagebyggnad? 

• MÖD: Ja!

– ändringen är till ett väsentligen annat ändamål 

– en självständig bostad har större omgivningspåverkan 

än en komplementbyggnad

– lämpligt att en ny bostad prövas mot samhällskraven  

• OBS: MÖD P 9086-14: Det krävs inte bygglov för 

väsentligen annat ändamål för att inreda 

bostadsrum i en carport som sitter ihop med 

bostadshus
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Ej hinder för bygglov att enbostadshus enkelt 

kan byggas om till två likvärdiga lägenheter 

HD Ö 94-20 och MÖD P 2154-20

• Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad 

• DP: ett friliggande bostadshus som inrymmer en bostadslägenhet 

och en komplementbyggnad. 

• BN: Bygglov beviljas. LST, MMD och MÖD: Avslår grannarnas 

överklagande 

HD: 

– Hindrar DP att bygglov ges för ett enbostadshus som enkelt kan 

delas upp i två lägenheter utan att kräva nytt lov? 

– Spelar det någon roll att den byggnad som bygglov söks för i 

framtiden kan komma att utformas på ett annat sätt än vad som 

framgår av ansökan? 
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Ej hinder för bygglov att enbostadshus enkelt 

kan byggas om till två likvärdiga lägenheter 

HD Ö 94-20 och MÖD P 2154-20, forts. 

• Ansökan vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar 

och andra uppgifter som behövs, 9 kap 21 § PBL

• Sökanden som sätter ramen för bygglovsprövningen genom sin 

ansökan. 

• En ansökan ska i regel bedömas utifrån vad som anges vara 

den åtgärd som bygglov söks för och det ritningsunderlag som 

sökanden har gett in. 

• Att utformning eller användning av en byggnad i framtiden kan 

komma att ändras saknar i allmänhet betydelse för den 

prövning som ska göras i det ursprungliga bygglovsärendet.
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Bygglov gavs med stöd av planstridigt 

förhandsbesked

MÖD P 8759-20 

• Bygglov för nybyggnad av bl.a. två radhuslängor 

med totalt åtta lägenheter.  

– Åtgärderna strider mot flera bestämmelser i planen, bl.a. om 

fristående byggnader, antal bostadsbyggnader och 

tomtplatser, bostäder i bottenvåning m.m. 

• Positivt förhandsked med i princip likalydande 

ritningar. 

• I vilken mån kan föreliggande planavvikelser anses 

ha prövats med bindande verkan genom 

förhandsbeskedet? 



Hållbar stad – öppen för världen

Bygglov gavs med stöd av planstridigt 

förhandsbesked

MÖD P 8759-20, forts. 

• Positivt förhandsbesked är bindande vid kommande 
lovprövning. 

• Prövning av förhandsbesked kan bli mer eller mindre 
ingående beroende på sökandens underlag. 

• BN gett omfattande positivt förhandsbesked som sökanden 
haft att räkna med skulle vara bindande. 

• Förhandsbeskedet var lagakraftvunnet och därmed 
bindande. Spelar ingen roll att beslutet var knapphändigt 
motiverat. 

• Frågor som inte prövats i förhandsbesked, kvarstår att 
pröva i lovärendet. 

→ Bygglov ges, trots planavvikelserna, med undantag för ett 
bullerplank
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Godkännande av reviderade bygglovsritningar 
MÖD P 6273-20

• Beslut att godkänna reviderade ritningar under 

byggprocessen avseende enbostadshus

• Godkännande av reviderade ritningar = 

Överklagbart beslut 

• Ingen möjlighet att bevilja ändring i meddelat 

bygglov. Vissa mindre justeringar kan dock godtas. 

• Ändringarna var för omfattande för att kunna 

rymmas inom tidigare meddelat bygglov. 

• BN skulle ha behandlat de nya ritningarna som en 

ny ansökan om bygglov. 

→ BNs beslut att godkänna reviderade ritningarna 

upphävdes. 
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Inga hinder mot att ge bygglov trots existerande 
dagvattenproblem i området
MÖD P 6291-20 

▪ Bygglov för nybyggnad av enbostadshus utom DP

▪ Kuperad tomt med befintliga dagvattenproblem 

▪ Betydande olägenhet enligt 2:9 och 8:9 PBL?

MÖD: 

• Om komplicerade förhållanden på platsen och befintliga 

dagvattenproblem → krävs mer utredning redan i 

lovprövningen, ej avvakta till tekniskt samråd 

• Existerande olägenheter av dagvatten orsakade av områdets 

topografi m.m. behöver inte lösas för att lov ska ges. 

• Endast tillkommande flöden omfattas av 

olägenhetsbedömningen. 
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Klimatanpassning – framtidsspaning 

• De tekniska frågorna kommer att mer tydligt komma 

in i planering och bygglov.

• I detaljplaneskedet kommer byggnadsteknik 

uppmärksammas mer. Är det lämpligt att bygga på 

en viss plats. 

– Upphävd detaljplan i Åhus: Kronisk erosion.

• Haverikommissionens rapport takraset i 

Tarfalahallen i Kiruna 

– Haverikommissionen vill se lagändringar
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Klimatanpassning – framtidsspaning forts.
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Tack för oss!

Sven Boberg

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Anna Andersson 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad


