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§ 1 Boden 57:14; Ändrad användning av lokal till boende för 
ensamkommande flyktingbarn, Jakobsgatan 
2015-788 

Beslut 

Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL. 

Bygglovet är tidsbegränsat till och med den 15 januari 2021. 

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 

byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och 

bygglagen, PBL. Sökande uppmanas lämna in förslag på kontrollansvarig. 

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 är 10 280 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

Överklaga 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogat informationsblad. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Bodenbo ansöker om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad 

användning på fastigheten Boden 57:14. Ändringen avser boende för 

ensamkommande flyktingbarn. 

Bedömning 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P84/81 beslutad den 7 december 1984. 

Planbestämmelse BIn = Bostäder i högst en våning. Vind får inte inredas. 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan genom att den sökta 

verksamheten är att betrakta som hotell, vandrarhem eller liknande. Plan och 

bygglagen (9 kap. 33 § PBL) anger att tidsbegränsade bygglov kan ges under en 

begränsad tid även om detaljplanens alla villkor inte uppfylls. Eftersom ansökan 

avviker från gällande detaljplan ska berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig 

(9 kap. 25 § PBL). Utskick har skett till 240 närboende. 11 synpunkter/erinringar 

mot att bygglov beviljas har lämnats in. 
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Forts § 1  

Synpunkterna gäller främst parkeringsfrågan då det i dagsläget är brist på 

parkeringsplatser samt den ev ökade trafiken som anses vara olämpligt det är 

många barn som bor och vistas i området. Bostadsrättsinnehavare befarar att 

bostadsrätterna sjunker i värde. 

Miljö- och byggnämnden bedömer att parkeringsfrågan kan lösas. Detta kommer 

att behandlas på det tekniska samrådet. Vidare gör nämnden bedömningen att den 

ökade trafiken inte på ett påtagligt sätt påverkar boende i området. Övriga 

synpunkter lämnas utan kommentar. 

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att lokalisering av ett boende för 

ensamkommande flyktingbarn på fastigheten som lämpligt varmed ett 

tidsbegränsat lov kan ges. 

Avvikelserna från detaljplanen har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som en liten 

avvikelse från gällande detaljplan och som är förenliga med planens syfte. 

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). 

 

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till det tekniska samrådet. 

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, 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). 

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 (10 kap. 4 § 

PBL). Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en 

sanktionsavgift enligt 9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 
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Forts § 1 

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. 

 

 

För kännedom 
Stiftens Bodenbo, Parkgatan 34, 961 68 Boden 

Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda (Rek MB)  

Samhällsbyggnadskontoret 

Meddelas: Övriga sakägare 

 

Bilagor:  
Kallelse till tekniskt samråd 

Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut” 
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§ 2 Bredåker 3:8; Ändrad användning av klubbstuga till 
tillfälligt anläggningsboende, Rågraven 
2015-756 

Beslut 

Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL. 

Bygglovet är tidsbegränsat till och med den 31 augusti 2016. 

Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. 

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

Avgiften för bygglovet är 15 171 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

Överklaga 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bifogat informationsblad. 

Beskrivning av ärendet 

BBK Fotboll ansöker om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av 

klubbstuga till tillfälligt anläggningsboende på fastigheten Bredåker 3:8 

(Rågraven 9). Ändringen omfattar inga ombyggnationer. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, men är 

belägen inom ett område med ”sammanhållen bebyggelse” enligt definition i PBL 

(SFS 2010:900), vilket innebär ett krav på bygglov. 

Eftersom fastigheten inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser har 

berörda sakägare beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL). 

xxxxxxxxxxxxxxxx, ägare till fastigheten Bredåker 3:24, åkermark gränsar 

mot sökandens fastighet, i både norr och öster, han befarar att marken kommer att 

skräpas ner på grund av verksamhetens art. I övrigt har han ingen erinran. 

Bedömning 

Nämnden anser att det åligger BBK Fotboll som verksamhetsutövare att tillse att 

fastigheten Bredåker 3:24 hålls fri från nedskräpning. 

BBK fotboll har i ett tidigare ärende (MBN 2015-323) tillsett att befintliga dörrar 

byts ut mot dörrar med korrekt brandklassning, varmed byggnadens brandskydd 

bedöms som tillfredsställande i dagsläget. En brandskyddsbeskrivning har även 

inlämnats till nämnden. 
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En inspektion på plats genomfördes av nämnden den 12 januari 2016 då det 

kunde konstateras att åtgärden redan utförts och att verksamheten inte har 

registrerat befintligt kök som ett mottagningskök d.v.s. för uppvärmning av 

färdiglagad mat. 

I nämndens avloppsregister framgår det att befintligt tillstånd beträffande inrättad 

avloppsanordning inte har tillräcklig kapacitet för den verksamhet som bedrivs i dag. 

Med anledning av ovanstående bedömer nämnden att tidsbegränsat bygglov kan 

lämnas för ändrad användning från klubbverksamhet till tillfälligt 

anläggningsboende till och med 31 augusti 2016, med möjlighet till förlängning 

enligt 9 kap. 33 § PBL. Den sammanlagda tiden får ej överstiga 15 år. 

Lovet förutsätter att anmälan om registrering av köket som mottagningskök 

inkommer till miljö- och byggnämnden senast innan slutbesked utfärdats. 

För att en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet ska kunna lämnas krävs 

det att avloppsanordningen har åtgärdats innan 31 augusti 2016. 

Nämnden bedömer samtidigt att startbesked för att påbörja åtgärden kan meddelas 

med stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 

lämplighet och användning. 

Kontroll 

Byggherrens ansvar för kontroll av genomförandet enligt l0 kap. 5 § PBL kan i 

detta fall anses vara uppfyllt i och med att bifogad blankett "Begäran om 

slutbesked" ifylls, undertecknas och inlämnas tillsammans med 

brandskyddsdokumentation till miljö- och byggnämnden. 

Den kontroll som skall utföras i enlighet med kravet på kontrollplan (10 kap.7 § 

PBL), utgörs i detta fall av att byggherren skall kontrollera att åtgärden har utförts 

i enlighet med bygglovet och att byggnadsverket har de tillämpbara tekniska 

egenskapskrav som ställs enligt 8 kap. 4 § PBL. 

Slutbesked 

När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfärda ett slutbesked enligt 

10 kap. 34 § PBL. Begäran om detta görs genom att bifogad blankett "Begäran 

om slutbesked" ifylls, undertecknas och inlämnas tillsammans med 

brandskyddsdokumentation till miljö- och byggnämnden. 

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

Tas byggnaden i bruk innan slutbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt 

9 kap. 21 § plan- och byggförordningen, PBF. 
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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. Miljö- och 

byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov 

upphör att gälla. 

För kännedom 

BBK Fotboll, Flygfältsvägen 31, 961 43 Boden 

Fastighetsägare, Bredåker 3:24 

Räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Bilagor: 

Blankett "Begäran om slutbesked" 

Blankett "Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning" 

Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut” 
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§ 3 Boden 57:44; Ändrad användning av logement till tillfälligt 
anläggningsboende, Norrbottensvägen 
2015-786 

Beslut 

Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, 

PBL. Bygglovet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2021. 

Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och 

byggnämnden (10 kap. 3 § 1 PBL). 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och 

bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Lars-Gunnar 

Öhman. 

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 är 25 120 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

Överklaga 

Detta beslut kan överklagas, se bifogat informationsblad. 

Beskrivning av ärendet 

NBV12 i Norrbotten AB ansökan om bygglov för ändrad användning av 

logement till tillfälligt anläggningsboende på fastigheten Boden 57:44 

(Norrbottensvägen 12B). Ärendet omfattar även ändringar i brandskyddet i och 

med att vardera logementet på våning 1 och 2, delas in i två rum. Tillgängliga 

platser efter utförd åtgärd blir maximalt 54 personer. 

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 04/86 laga kraft vunnen den 11 augusti 

2003. Planbestämmelse BK III, q1, a6 = Bostäder och/eller kontor i tre våningar. 

Byggnadens exteriör ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga material, 

kulörer och arbetstekniker. Bygglov krävs för utvändigt underhåll. Byggnaderna 

får inte rivas. 

Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 

Bedömning 

Bestämmelsen K = kontor inbegriper vanlig kontorsverksamhet, hotell, 

konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med begränsad 

varuhantering. Det anläggningsboende som ansökan avser är att likställa med 

hotell eller vandrarhem vilket är tillåtet enligt detaljplanen. 
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Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd som överensstämmer 

med detaljplanen. 

Med anledning av ovanstående bedömer miljö- och byggnämnden att bygglov ska 

beviljas. 

Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på 

placering, lämplighet 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). 

Miljö- och byggnämnden skickar en skriftlig kallelse till det tekniska samrådet. 

Vid samrådet ska upprättad kontrollplan fastställas, 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). 

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 (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. 

Ni har uppgett att färdiglagad mat kommer att upphandlas för leverans till 

anläggningsboendet. Verksamhetsutövare som bedriver sådan verksamhet att 

uppvärmning eller tillagning av mat äger rum i lokalerna måste anmäla detta till 

miljö- och byggnämnden senast två veckor innan verksamheten startar, enligt 

livsmedelslagen, se bifogad blankett. 
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För kännedom 

NBV12 i Norrbotten AB, Kyrkogatan 5, 972 32 LULEÅ 

Kontrollansvarig

Samhällsbyggnadskontoret 

Meddelas: Fastighetsägare, Boden 57:37 och Bodens Garnison 1:2 del av 

Bilagor: 

Kallelse till tekniskt samråd 

Blankett "Anmälan om livsmedelsanläggning" 

Informationsblad ”Överklagande av miljö- och byggnämndens beslut” 


