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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 67 Svalan 1: Nybyggnad av affärshus  
  

Beslut 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och 
bygglagen, PBL.  
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:  
Göran Burwall, Hantverksvägen 25, 954 33 Gammelstad. 
Byggnaden får inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4 § 
PBL. 
Avgiften för bygglovet är 109 288 kronor inkl. nybyggnadskarta (i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige), avgiften debiterades i samband med det ti-
digare beslutet. 
 
Paragrafen förklaras vara omedelbar justerad. 
 

Beskrivning av ärendet 

ÄRENDE 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på fastigheten Svalan 1 inom Bo-
dens kommun. 
 
BAKGRUND/BEDÖMNING 
Länsstyrelsen upphävde och återförvisade, enligt beslut 2013-09-24, dnr 403-9809-
13, ärendet till nämnden för ny handläggning. 
Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning då man anser 
att motiv saknas för att anse att ärendet är av sådan brådskande art att det motiverar 
att nämndens ordförande enligt gällande delegationsordning kan besluta i ärendet. 
 
Enligt det nu upphävda beslutet genomfördes tekniskt samråd och fattades beslut 
om startbesked, beslutsnummer 2013-000291, 2013-08-27.  
Nämnden anser att det fattade beslut om startbesked gäller, varför inget nytt beslut 
behöver tas. 
Den sökande har i sin bygglovsansökan på markritning M16-01-001—002 redovi-
sat ett plank i tomtgräns, och hänvisar där till en detaljritning. Bygglovansökan har 
kompletterats med en detaljritning på planket inkommen 2013-09-14.  
Nämnden inkluderar därför planket i beslutet om bygglov. 
 
Det senaste delegationsbeslutet, 2013-08-13, bifogas med tillhörande bilagor. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 2582-P 12/5 laga kraft vunnen 2012-09-20.  
Planbestämmelse GH, b1, b2, b3 = område för bilservice och handel 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 67  
Om bottenplatta till byggnad till någon del placeras inom sanerat område skall bot-
tenplattan utföras gastät i sin helhet. Inomhus skall byggnad förses med minst nor-
malt styrd ventilation. Källare får inte utföras. Ledningar får inte förläggas djupare 
än 1 meter under markytan. 
Största tillåtna sammanlagda byggnadsarean är 30 % av fastighetsarean 
 
Bygglovansökan följer gällande detaljplan. 
 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, 
lämplighet, yttre utformning och användning. 

 

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. 
 
Bilaga: Delegationsbeslut dat. 2013-08-13                                            

Startbesked dat. 2013-08-27                                                                    
Detaljritning på plank, inkommen 2013-09-14.                                                    
Hur man överklagar  
 

  

Delgivning  

Wiksténs Fastigheter, Drottninggatan 15, 961 35 Boden 
Kontrollansvarig 
Bygginspektör 

Meddelas:  Fastighetsägare; Påfågeln 3 och 4, Strutsen 1, Tjädern 7 och 13, 
Boden 1:86, 1:81, 1:80, 1:79, 1:98 samt Rapphönan 6 
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