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Den 25e juli 2019 brann min stuga på Väddö. Räddningstjänsten anlände, liksom polis. Polis 
upprättade en anmälan om ”allmänfarlig vårdslöshet”.  Eftersom branden hade fått gott fäste 
föreslog Räddningstjänsten att stugan får brinna ner eftersom man då kan vara säker på inga 
miljögifter sprids.  Jag tog då även beslut om att bygga upp igen och det underlättas av att endast en
brandruin är kvar att rensa.  Jag förstod senare att detta i lagens mening innebar att jag påbörjat en 
”ombyggnad” av stugan från 1890.
Polisen satte upp avspärrning och kom efter en tid och samlade bevis.  Slutsatsen blev att jag och 
min dåvarande hyresgäst är utan skuld, men tydligen även att polisen inte har resurser att gå vidare 
med bevisen till en åklagare även om bevisningen är rätt god mot den skyldige.
För att säkerställa att ombyggnaden hamnar rätt gjorde jag en utstakning med ledning av den gamla 
grunden.
När polisen lämnat uppdrog jag åt Väddö Mark och anläggning att genomföra en försiktig 
ombyggnadsrivning.  Gick bra och ledningar för vatten, avlopp och el kunde anslutas och 
termineras inför ombyggnaden.
Gjorde en anmälan om rivning av det brunna huset, men missade att poängtera att det handlade om 
ombyggnadsrivning. Godkändes efter någon diskussion i miljöfrågor.
Skrev till Bygg- Miljönämnden för att kolla vad som gäller för ombyggnad. Ficks snabbt svar:
- måste ha bygglov för det är ett helt nytt hus, visade sig senare att det kunde hanterats som 
”ombyggnad” enligt lagen.



- min utförda utstakning underkändes utan diskussion. Kommunen ska ”staka ut” trots att lagen 
klart säger att det bara skall göras ”om det behövs”.
- att det fanns ett hus tidigare skulle innebära en förenklad bygglovsprocess.  Visade sig tveksamt 
om detta stämmer.
Jag uppdrog åt en arkitektvän att rita ett snarlikt hus och han gjorde ett gott jobb.  Ritade en enkel 
situationsplan, baserad på Lantmäteriets flygfotograferade karta. Lämnade in ansökan om bygglov.
Fick frågor, men vägrade svara på några:
- tyckte inte man behöver skriva ”infart” specifikt när det bara finns en väg
- tyckte inte man måste mäta avstånd till tomtgräns när det redan är utstakat och huset är markerat 
av Lantmäteriet med GPS-noggrannhet.
- tyckte inte det behövde markeras parkeringsplatser när vi aldrig haft problem med parkering. 
Dessutom krävs inte bygglov för parkering enligt Plan och Byggförordningen.
Bygglov avslogs och överklagade till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Överklagade till 
Mark och Miljödomstolen som meddelade dom utan att höra mig: Utstakningen underkändes utan 
närmare motivering. (Visade sig senare genom kommunens kontroll att den var helt korrekt)
Vid det laget hade jag läst lagen och funnit att det sannolikt inte var korrekt att bygglov krävs utan 
att ombyggnad av brandskadat hus kvalificerar just som ”ombyggnad” och då krävs inte bygglov.
Då blev jag kallad till möte hos Bygg och Miljökontoret den 12e december 2019.  Fick höra att 
ombyggnad är förbjudet och att det finns många prejudikat på detta.  Något sådant kunde dock inte 
presenteras, bara ett fall av misskött bygglov i Onsala, men misskötseln avsåg annat än ombyggnad.
Jag ställde även fråga till Länsstyrelsen och Mark och Miljödomstolen om lagtexten om 
”ombyggnad” gäller. Frågan gav bara tystnad som svar. Sammantaget ledde detta till slutsatsen att 
”ombyggnad” är helt lagligt och bygget fortsatte. När grunden gjutits kom ett meddelande att Bygg-
och Miljönämnden fått in en anonym anmälan om att jag byggde utan bygglov.  Resulterade i ett 
besök då grunden mättes in och sedan visade sig stämma helt med det husets läge före branden  När
jag hävdade att detta är en ombyggnad och då behövs varken bygglov eller starttillstånd blev svaret.
”finns inte på kartan”.
Bygget fortsatte och med tiden kom ett föreläggande om byggsanktionsavgift på 87741:- före 
nybygge utan bygglov.  Då förlorade jag även alla mina betalda politiska uppdrag eftersom partiet 
inte kan ha representanter som är dömda för brott.
Till historien hör att Bygg- och Miljönämnden agerar som en politisk domstol där rollerna som 
åklagare och domare kombineras, samtidigt som försvarare saknas.
Jag överklagade till Länsstyrelsen, med påpekande att det finns ett grundlagsskydd som kommunen 
brutit mot. Länsstyrelsen fastställde kommunens beslut om byggsanktionsavgift utan hänsyn till 
grundlagen och med stöd av förarbeten till plan- och bygglagen, som gällde 1987.
Där är vi nu och jag försöker gå vidare med ett överklagande till Mark- och Miljödomstolen.

Sammanfattning blir alltså
1. Den 25e juli 2019 börjar mitt hus brinna, troligen p.g.a. ”allmänfarlig vårdslöshet”
2. Under branden beslutar jag att huset skall byggas upp igen (ombyggnad) samt, i 

samråd med Räddningstjänsten att huset får brinna ner för att minimera 
miljöpåverkan samt skapa ett gott utgångsläge för uppbyggnad.  Användning av 
marken är därmed ändrad till ”pågående ombyggnad”

3. I ombyggnaden ingår ombyggnadsrivning som anmäldes till kommunen, genomfördes 
och godkändes

4. På förfrågan meddelade kommunen att bygglov krävs för den pågående 
ombyggnaden, utan att informera om att ombyggnad inte kräver bygglov.

5. Bygglov söktes och avslogs p. g. a. att jag vägrade svara på frågor som jag fann 
närgångna och irrelevanta

6. Jag läste Plan och Bygglagen samt meddelade kommunen att detta hanteras helt 
lagligt som en ”ombyggnad”



7. Vid möte den 12/12 2019 meddelade kommunen att ombyggnad inte är lagligt tillåtet 
och att detta stöds av flera prejudikat. Någon hänvisning till sådana kunde man inte 
visa varför ombyggnaden fortsatte med stöd av lagen.

8. Kommunen avregistrerade byggnaden hos Lantmäteriet utan att samråda med mig 
eller ens informera och informerade mig att byggnaden inte finns så den kan inte 
byggas om!

9. Kommunen fick en anonym anmälan om olovligt bygge, kom och inspekterade samt 
fann att huset under ombyggnad kvarstår på samma plats och att en ökning av yta och
volym gjorts, dock inom vad som är tillåtet utan bygglov.

10. Jag kontaktade Lantmäteriet och påpekade kommunens olagliga avregistrering och 
byggnaden återfördes omedelbart i registret

11. Kommunens Bygg och Miljönämnd utnyttjade sin myndighetsställning för att debitera
mig byggsanktionsavgift på SEK 87741:- för olovlig nybyggnad. I samband med detta 
lämnade jag alla uppdrag i kommunfullmäktige och nämnder eftersom 
Sverigedemokraterna inte accepterar att någon, som är dömd för brott, representerar 
partiet.

12. Jag överklagade till Länsstyrelsen som underkände överklagan med hänvisning till 
förarbeten till en lag från 1987 samt utan att ta ställning till kommunens troliga brott 
mot grundlagen (Regeringsformen 15§ samt 19§)

13. Läget är därmed att det är dags att gå vidare med överklagande till Mark och 
Miljödomstolen.
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