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Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov i efterhand för en förrådsbyggnad på fastigheten Örsbråten 1:9.
Förrådsbyggnaden är uppförd av den dåvarande fastighetsägaren under åren 2012 – 2017.
Byggnaden är uppförd utan bygglov, då den dåvarande fastighetsägaren ansåg att
byggnaden utgjorde en ekonomibyggnad tillhörande den hästgård som redan fanns på
fastigheten, och därmed inte var bygglovspliktig.
Byggnaden har en byggnadsarea på ca 460 m2, med en varierande höjd på mellan 5 – 12
meter. Byggnaden är uppförd i flera etapper och är från början tänkt att vara en
ekonomibyggnad samt ”western”-kuliss tillhörande den befintliga hästgården med ”western”tema. Byggnaden har färdigställts utvändigt men inte invändigt.
Hästgården, med den aktuella byggnaden, har tidigare vid ett fåtal tillfällen används som
aktivitetsgård, för svensexor och liknande arrangemang. De nya fastighetsägarna har dock
uttryckt att det inte är aktuellt med motsvarande aktiviteter i framtiden. Om den aktuella
byggnaden ska användas till något annat än förråd i framtiden, behöver bygglov för ändrad
användning sökas och beviljas innan förändringen får genomföras.
Grannar till den aktuella fastigheten lämnade under 2017 in klagomål till Miljöskyddskontoret
angående nerskräpning samt miljöfarligt avfall på och i anknytning till fastigheten. Detta
ärende hanterades av Miljöskyddskontoret. I maj 2017 (Delegationsbeslut 287/17, 2017-0529, dnr 2017-0488) beslutade Miljöskyddskontoret att avsluta tillsynsärendet då
nedskräpningen och det miljöfarliga avfallet ansågs åtgärdade.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, samt utanför sammanhållen
bebyggelse. Platsen berörs av översiktsplan för Alingsås kommun, ÖP 95:
R9. Område med stort rekreationsvärde: Vid pågående och eventuellt förändrad mark- (och
vatten-) användning skall särskild hänsyn tas till områdets rekreationsvärde (orördhet, natur/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.)
Fastighetens storlek är 35 010 m2. Den för åtgärden aktuella platsen berörs inte av några
konstaterade naturvärden eller bevarandevärden. Fastigheten ligger dock inom riksintresse
för friluftslivet (Delsjö-, Härskogenområdet).
På fastigheten ligger ett befintligt bostadshus samt två komplementbyggnader inrymmande
förråd, garage och stall. Dessa befintliga byggnader berörs ej av den nu aktuella ansökan.
Den aktuella byggnaden har inte något indraget vatten eller avlopp. Byggnaden ligger intill
befintlig väg till hästgården och har ingen separat infartsväg.

Fastigheten Örsbråten 1:9 ägdes av personen som olovligen genomförde den aktuella
byggnationen fram till att han avled på grund av en olycka vid årsskiftet 2016/2017. Efter
detta tog dödsboet över fastigheten genom den person som senare kom att stå för den första
bygglovansökan (i efterhand) samt även svaren nedan kring yttrandena från berörda
grannar. 2017-07-10 köpte nuvarande ägare fastigheten av dödsboet, och lämnade 2017-0712 in en kompletterande ansökan för åtgärden, utifrån att fastigheten bytt ägare.
Yttranden
Berörda grannar, Örsbråten 1:3, Örsbråten 1:11, Örsbråten 1:13 och Ödenäs 1:34, har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Fastighetsägarna till Örsbråten 1:11 skriver, i huvudsak, i sitt yttrande som inkom 2017-06-12
att fastighetsgränsen mot Örsbråten 1:11 behöver utredas då den under årens lopp anses ha
blivit flyttad. De framför även att delar av byggnadens takutsprång gör intrång på deras
fastighet med mellan 0,2 – 0,8 meter. De motsätter sig dessutom mot att byggnaden är
placerad närmare deras fastighetsgräns än 4,5 meter.
Fastighetsägarna (Örsbråten 1:11) anser dessutom att placeringen av byggnaden är
olämplig då den innebär att takavvattningen sker på deras mark. De skriver även att
möjligheten att bedriva skogsbruk på deras mark försvåras av den aktuella åtgärden. De
framför att det finns risk för störning om aktiviteterna som tidigare skett på gården fortsätter i
framtiden. De medförde störningar i ett område som är utpekat med stort rekreationsvärde.
Fastighetsägaren till Örsbråten 1:13 skriver, i huvudsak, i sitt yttrande som inkom 2017-06-13
att han motsätter sig legaliseringen av befintliga s.k. kulissbyggnader på Örsbråten 1:9.
Örsbråten 1:9 har använts som aktivitetsgård och en aktivitetsgård innebär störningar i ett
område som enligt översiktsplanen är utlagd som område med stort rekreationsvärde.
Fastighetsägaren till Örsbråten 1:13 anser även att utformningen av de s.k. kulisserna
avviker kraftigt från övriga byggnader på Örsbråten 1:9 vad gäller höjd, material, färg och
taklutningar. De avviker från ortens normala utformning, särskilt vad gäller höjden. De anses
även oproportionerligt stora i förhållande till huvudbyggnaden. Fastighetsägaren framhåller
även att den aktuella byggnaden har mycket stor volym, vilket medför en olägenhet för
denne. Det finns också risk att byggnaden kommer att användas som en del av
aktivitetsgården. Han framför även klagomål på att den aktuella byggnaden försvårar
vägpassagen förbi den aktuella fastigheten.
För de fullständiga yttrandena från Örsbråten 1:11 och 1:13, se tillhörande dokument till detta
beslut.
Fastighetsägarna till Ödenäs 1:34 skriver följande i sitt yttrande som inkom 2017-06-13:
Byggnaderna ligger alldeles intill gränsen och har olovligen uppförts där. För att gå runt
byggnaderna, nå baksidan, är man inne på vår mark. Det kommer sannolikt innebära att man
töjer på gränserna samt att framtida underhåll kommer att ske från vår sida gränsen. Det
påverkar framtida skogsplantering och ökar risken för problem av allehanda slag. Vi är emot
legalisering av befintliga kulissbyggnader.

Den som ägde fastigheten vid tidpunkten för yttrandena har lämnat in sina synpunkter/svar
kring de inkomna yttrandena. Dessa synpunkter/svar finns redovisade som tillhörande
dokument till detta beslut.
Bedömning
Den ansökta åtgärden är uppförd utan bygglov då den dåvarande fastighetsägaren bedömde
att byggnaden var en ekonomibyggnad och därmed ej var bygglovpliktig.
Samhällsbyggnadskontoret delar ej den förre fastighetsägarens bedömning utan gör
bedömningen att åtgärden är bygglovpliktig. Då den person som utfört åtgärden, samt även
var fastighetsägare vid tidpunkten då åtgärden utförts, har avlidit kan sanktionsavgift ej tas ut
för åtgärden. Detta bygglov prövar därför möjligheten till bygglov i efterhand, utan att en
sanktionsavgift utdöms.
Den aktuella åtgärden är uppförd inom ett område som i översiktsplanen (ÖP 95) är klassat
med högt rekreationsvärde. Särskild hänsyn ska vid bedömningen tas till områdets
rekreationsvärde (orördhet, natur-/kulturvärde, vattenkvalité o dyl.). I detta fall är den aktuella
byggnaden uppförd i direkt anknytning till befintlig hästgård, vilket innebär att fastigheten
redan innan den aktuella byggnaden uppfördes var bebyggd med ett flertal större byggnader,
och därmed hade ett begränsat rekreationsvärde. Den nu aktuella byggnaden ansluter
visuellt till befintlig bebyggelse på fastigheten och bedöms därför endast ha en liten negativ
påverkan på rekreationsvärdena på platsen. Platsen bedöms inte ha några unika natur- eller
kulturvärden som medför att rekreationsvärdet skulle vara större än normalt.
Byggnaden är enligt redovisat kartmaterial placerad nära intill fastighetsgräns mot Örsbråten
1:11. Delar av takutsprången skjuter ut över gränsen mot Örsbråten 1:11 och behöver
åtgärdas, vilket villkoras i detta beslut. Fastighetsägarna till Örsbråten 1:11 skriver i sina
yttranden att de anser att gränsstenen, som markerar var gränsen mellan Örsbråten 1:9 och
Örsbråten 1:11 går, tidigare har blivit flyttad. Att flytta en gränsmarkering är en otillåten
handling. Det regleras dock inte av Plan- och bygglagen (PBL), vilket gör att den frågan inte
kan avgöras i detta beslut.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att byggnaden, undantaget delar av
takutsprånget, ligger på rätt sida fastighetsgränsen mellan Örsbråten 1:9 och Örsbråten 1:11.
Den nära placeringen av byggnaden till fastighetsgränsen anses inte vara optimal, men
placeringen bedöms inte innebära en sådan väsentlig olägenhet att det är skäligt att kräva att
byggnaden rivs eller väsentligt förändras, så att det önskade avståndet på 4,5 meter till
fastighetsgräns kan uppnås. De fasader som vetter mot Örsbråten 1:11 är uppförda med
tryckimpregnerat trä, vilket räknas som ett förhållandevis underhållsfritt material.
Den takavvattning som i nuläget sker in på fastigheten Örsbråten 1:11 bedöms inte vara
acceptabel, vilket innebär att fastighetsägarna till Örsbråten 1:9 åläggs att se till att
takavvattningen sker på ett tillfredställande sätt och att dagvattnet tas omhand på den egna
fastigheten. Ett villkor om detta skrivs med i detta beslut.
Flera av de inkomna yttrandena berör utformningen av den aktuella byggnaden. Hästgården
på den berörda fastigheten är utformad med en tydlig inspiration av den ”Amerikanska
western”. Detta syns framför allt på bostadshuset men även på övriga befintliga byggnader
på fastigheten. För att knyta an till och förstärka detta har den dåvarande fastighetsägaren
(som uppförde byggnaden) utformat även den aktuella byggnaden med en utformning på

samma tema. Denna utformning särskiljer sig från vad man kan se som traditionell
bebyggelseutformning på glesbygden. Däremot ligger fastigheten så långt ifrån samlad
bebyggelse, med endast några enstaka byggnader inom en radie på 500 m, att det inte
bedöms finnas någon enhetlig utformningskultur i området. På grund av att fastigheten ligger
så ensligt bedöms den tolererade utformningen vara betydligt mer fri än om fastigheten hade
legat inom tätbebyggt område eller ett område med kulturhistoriskt värdefull miljö. Hela
hästgården är dessutom utförd med en så tydlig enhetlighet att den aktuella byggnaden
bedöms överensstämma med övrig utformning av bebyggelsen på gården.
Fastighetsägaren till Örsbråten 1:13 framför även i sitt yttrande att den aktuella åtgärden
försvårar framkomligheten på den väg som går igenom och förbi Örsbråten 1:9.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer efter mätning vid ett av platsbesök en på den berörda
platsen att framkomligheten är godtagbar. I den smalaste passagen, under
vinterförhållanden, uppgår bredden på vägen till ca 4 meter. Detta bedöms vara en tillräcklig
bredd sett till vilken typ av fordon och trafikmängd som vägen är avsedd för. Det är viktigt att
fastighetsägarna till Örsbråten 1:9 även fortsättningsvis ser till att vägen är farbar och
framkomlig för de fordon som förväntas nyttja vägsträckan.
De nuvarande fastighetsägarna till Örsbråten 1:9 har tydligt uttryckt att det inte är aktuellt att
bredriva någon typ av turist- eller evenemangsaktivitet på fastigheten, vilket innebär att detta
inte bedöms medföra någon framtida olägenhet för de närboende i området. Om den aktuella
byggnaden i framtiden ska användas till någonting annat än förrådsbyggnad behöver
bygglov för ändrad användning sökas och beviljas innan sådan förändring kan tillåtas.
Förslag till beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Utsedd kontrollansvarig är Lars Folkerman, Sture Bybergs ing. byrå, Ebbe Lieberathsgatan
23, 412 65 Göteborg. K-behörighet, Sitac SC1142-11, giltig t.o.m. 2021-11-01.
Villkor
Utstickande byggnadsdelar ska åtgärdas så att de inte inkräktar på intilliggande fastigheter.
Byggnadens takavvattning ska tas omhand på den egna fastigheten.
Upplysningar
Utsedd byggnadsinspektör för åtgärden är Håkan Söderberg, telefon 0322-616273,
alternativt hakan.soderberg@alingsas.se. Kontakta byggnadsinspektören för information om
vad som krävs inför startbesked och slutbesked.
Byggherren ska ansöka om slutbesked för åtgärden när denna är slutförd.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från den dag beslutet
vunnit laga kraft.
Lovavgift tas ut med 26 173 kronor.
Faktura sänds separat.

Hur beslutet kan överklagas, se bilaga Hur man överklagar.
Handlingar som tillhör beslutet:
Ansökan om bygglov
Situationsplan, enkel nybyggnadskarta
Volymritningar
Yttrande från Örsbråten 1:11
Yttrande från Örsbråten 1:13
Generellt svar till yttranden
Svar till yttrande ifrån Örsbråten 1:11
Svar till yttrande ifrån Örsbråten 1:13
Svar till yttrande ifrån Örsbråten 1:34
Anmälan kontrollansvarig

2017-07-12
2017-05-24
2017-05-30
2017-06-12
2017-06-13
2017-06-19
2017-06-19
2017-06-19
2017-06-19
2017-12-11

Beslutet ska skickas till
Sökande, Sakägare rek mb (Örsbråten 1:3, Örsbråten 1:11, Örsbråten 1:13, Ödenäs 1:34),
POIT.

Godkännande chef
Titel

Martin Frank Cederbom
Titel

