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§ 68 Boden 56:36; Ansökan om bygglov för äldreboende 
2017-386 

Beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

Utstakning av byggnaden krävs i detta fall (10 kap. 26 § PBL). 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- 
och bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Jan 
Kangas. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 
kap. 4 § PBL. 

Avgiften för bygglovet uppgår till 353 960 kronor inklusive utstakning och 
nybyggnadskarta (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Fakturan skickas separat. 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen  
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Beskrivning av ärendet 
Hemsö Norrbottenfastigheter KB (under ändring till Hemsö Norrbotten KB, 
org.nr 969780-9839), har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av ett äldreboende på fastigheter Boden 56:36. 

Fastigheten omfattas av detaljplan som vunnit laga kraft 18 oktober 2017. 
Planbestämmelse BCDS, e125, a1, n1 = Bostäder, Centrum, Vård, Skola. Vid 
bygglov ska säkerställas att maximal nivå för buller vid uteplats inte 
överstiger 70 dBA samt att ekvivalent nivå för buller vid uteplats inte 
överstiger 50 dBA. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 17 meter. Största tillåtna 
sammanlagda byggnadsarean är 25 % av fastighetsarean.  
 
Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 
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Forts § 68 
Ansökan avviker mot boverkets byggregler avseende förvaring i bostaden 
samt lägenhetsförråd. Boverkets byggregler anger att till varje lägenhet ska 
det finnas ett lägenhetsförråd. Förrådets storlek bör vara 1 m2.  
 
Byggnaden kommer innehålla 15 stycken lägenhetsförråd. 
Verksamhetsutövaren ansvarar för att iordningsställa fler förrådsutrymmen 
om behov uppstår. Detta görs i fastigheten eller på annan lämplig plats. 
 
Förvaringsutrymmen i bostaden kommer utökas så att boverkets byggregler 
uppfylls (BBR 3:224 bostäder om högst 35 m2). 
Inlämnade ritningarna uppfyller de krav som kommunen har ställt i 
anbudsunderlaget. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att avsteg från boverkets byggregler 
(BBR 3:22) gällande lägenhetsförråd kan göras då verksamhetsutövaren 
ansvarar för att behoven kan tillgodoses. 
 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 
placering, lämplighet, yttre utformning och användning. 

Tekniskt samråd/startbesked 
Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfärdas av miljö- och 
byggnämnden (10 kap. 3 § PBL). Innan ett startbesked kan lämnas ska ett 
tekniskt samråd hållas (10 kap. 14 § PBL). 
 
Samråd ska hållas med räddningstjänsten och arbetsmiljöverket. 
Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till det tekniska 
samrådet. 
 
Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, tidpunkt för utstakning 
bestämmas, behov av arbetsplatsbesök avgöras tillika eventuellt 
kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det fastställas vilka 
handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett 
slutbesked ska kunna lämnas. 
 
Påbörjas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift 
enligt plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 
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Forts § 68 

Slutsamråd/Slutbesked 
När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked 
enligt 10 kap. 4 § PBL. Innan detta kan ske ska nödvändiga handlingar 
inlämnas till miljö- och byggnämnden och ett slutsamråd ska hållas på plats 
(10 kap. 30 och 34 §§ PBL). 
 
Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 
kap. 4 § PBL. Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 
sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 

Upplysningar 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-13 
Ansökan inkl ritningar dat 2017-11-06 

 

För kännedom 
Hemsö Norrbotten KB, Box 24381, 104 51 Stockholm 
Post- och inrikestidningar, PoIT 
Kontrollansvarig Jan Kangas, Västra Varvsgatan 15B,  972 36 Boden 
Samhällsbyggnadskontoret (bygginspektör och mättekniker) 

 

Meddelas fastighetsägare Bodens kommun samt taxerad ägare till: 

Boden 56:47: Dasum Bowling, Brogatan 36E, 961 64 Boden 
Boden 56:36: Bodens Bandyklubb, Lundagårdsgatan 25, 961 64 Boden 
Nejlikan 2: Stiftelsen Bodenbo Box 801, 961 17 Boden (anslås även i 
trapphus på Brogatan 38 A-B, 40 A-B samt 42 A-B) 
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§ 69 Serveringstillstånd; Meddelande om varning på grund 
av ekonomisk misskötsel Jouhannas Bistro & Bar, 
Restaurang Allstar 
2017-1393-491 

Beslut 
Jouhannas Bar & Bistro AB, orgnr 556617-1152, Restaurang Allstar, 
meddelas en varning med hänvisning till allvarlig ekonomisk misskötsel 
enligt 8 kap 12 § alkohollagen. 

Beslutet är taget med stöd av 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622)  

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Luleå 
Överklagan skickas till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 
Boden, och ska vara inlämnad till nämnden inom tre veckor från den dag ni 
tagit del av beslutet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla era 
kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som 
överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Lagrum 
Enligt 8 kap 12 § Alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förehållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de 
krav som ställs upp i denna lag . 

Enligt 9 kap 17 § får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 

1. Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 

2. Följer de bestämmelser om gäller för servering enligt denna lag eller de 
villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen." 

Bedömning/Motivering 
Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarfull uppgift. I alkohollagen 
ställs höga krav på sökandens lämplighet, och ekonomiska förhållanden. 
Dessa krav gäller under hela den tid som bolaget har tillstånd till servering 
av alkoholhaltiga drycker, dvs. att man ska uppfylla de krav som ställts vid 
tillståndets meddelande. 

Miljö- och byggnämnden ifrågasätter inte att tillståndshavaren har en vilja att 
komma tillrätta med bolagets ekonomiska svårigheter. Miljö- och 
byggnämnden konstaterar emellertid att bolaget i dess nuvarande 
ägarstruktur alltsedan övertagandet av bolaget haft ekonomiska svårigheter. 
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Forts § 69 
Miljö- och byggnämnden bedömer att bolaget bör meddelas en varning för 
ekonomisk misskötsel om inte bolaget kan visa sin lämplighet ekonomiskt 
bör nämnden överväga ett återkallande av serveringstillståndet. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har begärt yttranden från Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten om Jouhannas Bistro & Bar AB:s ekonomiska 
situation.  

Kronofogdemyndigheten meddelade 21 sept att Jouhannas Bistro & Bar AB, 
556617-1152, hade restförda skatteskulder i juli och i augusti.  

Skatteverket har den 7 november, återkallat godkännandet för F-skatt, 
eftersom innehavaren Jouhannas Bistro & Bar AB inte redovisat eller betalat 
skatter och avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig. 

Miljö- och byggnämnden begärde 16 okt att bolaget skulle yttra sig om det 
ekonomiska läget. 

Jouhannas Bistro & Bar AB lämnad in ett yttrande 6 nov och där framgår att 
bolaget inte kunnat betala vissa skatter i tid p.g.a. låg omsättning i ett par 
månader. Bolaget har kommit i kapp och har nu en ökad omsättning så 
inbetalningar på skattekontot har kunnat göras. Verksamhetsutövaren säger 
att han betalt av och följer en avbetalningsplan till samtliga fordringsägare. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att bolaget bör meddelas en varning för 
ekonomisk misskötsel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-16 

 

För kännedom 
Jouhannas Bar & Bistro AB 
Kronofogden 
Skatteverket 
Samhällsbyggnadskontoret 
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