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§ 38 Cedern 17, Bygglov av serveringsbyggnad och uteservering 
t.o.m. 2018-05 

Förslag till beslut 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL. 
Åtgärden rar inte påbörjas innan ett startbesked har utfärdats av miljö- och bygg-
nämnden (lO kap. 3 § 1 PBL). 
För att genomföra åtgärden krävs en kontroll ansvarig enligt 10 kap. 9 § plan- och 
bygglagen, PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 
Göran Burwall, Hantverksvägen 25,95433 Gammelstad. 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
Byggnaden rar inte tas i bruk innan ett slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4 § 
PBL. 
Avgiften för bygglovet är kronor 20043 (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). 

YRKANDEN 

Bo Hultin (m) yrkar om återremiss. 
Lars Nilsson (s) yrkar att ärendet avgörs i dag. 

Röstning genomfördes om ärendet ska avgöras idag eller återremiss. 
Efter röstning beslutades att ärendet i avgörs i dag. 

Beslut 

YRKANDEN 

Lars Nilsson (s) yrkar att bygglov beviljas enligt förslag till beslut. 
Bo Hultin (m) yrkar avslag. 

Vid omröstning röstade 5 ledamöter för Lars Nilsson (s) yrkande och 4 ledamöter 
yrkar avslag. 

Miljö- och byggnämndens beslut angående byggnadens bredd (7m) påverkar inte 
trafiksituationen eftersom gatans bredd är 5,5 - 6,0 meter. 

Bo Hultin (m), Knut Larsson (m), Lars Karlsson (fp) och Anders Granström (ns), 
reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation. 

Utdragsbestyrkande I Sign tur ~ 
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Beskrivning av ärendet 

ÄRENDE 
Ansökan om tillfålligt bygglov för uteservering på fastigheten Cedern 17 inom Bo-
dens kommun. 

BAKGRUND/BEDÖMNI NG 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-BOD-2393 laga kraft vunnen 1960-10-14. 
Planbestämmelse allmän plats gata eller torg 

Bygglovansökan avviker från gällande detaljplan, varför berörda sakägare har be-
retts tillfålle att yttra sig över ansökan (9 kap. 25 § PBL). Avvikelserna från detalj-
planen har enligt 9 kap. 31 b § PBL bedömts som en liten avvikelse från gällande 
detaljplan och som är förenliga med planens syfte. 
Av inkomna yttranden framgår att ett antal sakägare har invändningar mot ett bevil-
jande av bygglov, se bilaga 1. 
Ansökan om bygglov har granskats enligt 8 kap. PBL, med avseende på placering, 
lämplighet, yttre utformning och användning. 
Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats har lämnats av Tekniska förvaltningen på 
2 år. 

TEKNISKT SAMRAD/STARTBESKED 
Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked utfårdas 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 av-
göras tillika eventuellt kompletteringsbehov av handlingar. Vidare ska det faststäl-
las vilka handlingar som ska inlämnas till miljö- och byggnämnden för att ett slut-
besked ska kunna lämnas. 
Påböljas åtgärden innan ett startbesked har lämnats utgår en sanktionsavgift enligt 
plan- och byggförordningen (9 kap. 20 § PBF). 

SLUTSAMRAD/SLUTBESKED 
När åtgärden slutförts ska miljö- och byggnämnden utfårda 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. 

Utd ragsbestyrka nde I Signat~~-;8 
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UPPL YSNINGAR 

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

För genomförande 

WF Lokaler i Boden AB, Drottninggatan 15, 961 35 Boden 

Delgivning 

Bygginspektören 
Berörda sakägare enligt lista 

Bilaga: Sammanställning av inkomna synpunkter. 

Detta beslut kan överklagas,sebif formulär. 

Utd ragsbestyrkande Signatur 

~r(15 



Extra Miljö och Byggnämnd onsdag 22 maj 2013 kl 1315 
Bilaga till reservation från Allianspartierna i ärendet; 

"Bygglovansökan Cedern 17 (Kungsgatan 43) Nybyggnad av serveringsbyggnad 
och uteservering t o m 201805" 

1. Vi konstaterar först att ärendet saknar tjänstemannaberedning och förslag till beslut. 
Detta är inte godtagbar ärendehantering . Enligt Kommunallagen skall ärenden vara 
beredda inför beslut. 

2. Bygglovsansökan innebär att enbart ett delbeslut hanteras i en betydligt större 
frågeställning d v s Bodens Centrum med korsningen Kungsgatan - Kyrkgatan ett ärende 
som senarelagts för beslut till tidigast hösten 2013 i avvaktan på konsekvensanalys. 

3. Ärendet har här forcerats fram till beslut i en extra Miljö-och Byggnämnd trots att 
ärendet enligt nu ingiven ansökan varit kännt i över ett år i Bodens gatukontor. 

4. Byggnation enligt bygglovsansökan har påbörjats på aktuell plats utan att varken 
bygg lov eller startlilIstånd begärts eller erhållits. Vatten, el, värme och avlopp har redan 
anslutits till Wikstens fastighet på Kyrkgatan. Enligt Plan och Bygglagen ska påbörjande av 
byggnation utan bygglov och startbesked beläggas med ett vite. 

5. Bygglovsansökan med serveringslokal är begärd t o m 2018-05 Dvs som tillfälligt 
bygglov. När tillfälligt bygglov begärs ska en avvecklingsplan redovisas före beslut kan tas . 
Någon avvecklingsplan har inte redovisats. Reglerna för när man får ha tidsbegränsat 
bygglov och hur lång tid ett tillfälligt bygglov får finnas skärptes i och med en lagändring i 
plan och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2008. Inom alla områden gäller generella 
bestämmelser om anpassning till omgivningen, estetisk utformning, risk för olyckor, 
kulturhistoriska hänsyn med mera. 

6. Bygglovsansökan innebär att dubbelriktad trafik på Kyrkgatan inte är möjlig. Kyrkgatan 
har i nu befintligt byggnation smalnats av till 430 cm. Denna begränsning innebär allvarliga 
konsekvenser för handel och framkomlighet i Bodens Centrum. 

7. Kommunen arbetar för att skapa ett attraktivt centrum och då är det av största vikt att 
kunna arbeta så förutsättningslöst som möjligt. Beslutet att tillåta en permanent byggnad, 
under en period om minst fem år, på Kyrkgatan innebär begränsningar i alternativa 
trafiklösningar. Beslut om byggnationer i trafikmiljön måste därför få vänta tills en 
helhetslösningen är fastlagd. 

8. När den nya infarten söderifrån till Boden på väg 97, efter beslutat rondellbygge mellan 
Bodens travbana och Bodens Arena, blir klar så blir Kyrkgatan mot kyrkan huvudinfart till 
Boden. Att placera en byggnad på 7x14 meter mitt på Kyrkgatan i Bodens centrum utgör 
ett allvarligt kulturhistoriskt ingrepp i stadsmiljön, en ökande risk för olyckor, och kommer 
att innebära betydande olägenheter för den närmaste omgivningen samt för besökande till 
Överluleå kyrka. 
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Sammanställning av synpunkter på bygglov avseende serveringsbyggnad 
och uteservering Kv. Cedern 17. 
Ansökan avser bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m. maj 2018. 

Nämndens synpunkter på inkomna yttranden: 
Liten avvikelse och planenlighet. 
Gällande detaljplan fastställdes 1960-10-14 (25 -BO D-2393) och planbestämmelsen är 
"allmänplats, gata eller torg". Vad bestämmelsen "torg" innebar när planen skrevs har inte 
kunna klarläggas då de bestämmelser som gällde då planen skrevs inte ger något klarläggande 
på den punkten. En kontakt med Boverket gav heller inget klargörande utan man menade att 
bestämmelsen var lite aven gråzon, som kunde ge utrymme för en uteservering, men man 
ville inte ge något bestämt besked. 
I moderna planer innebär bestämmelsen torg att serveringar kan tillåtas på torget. 
Nämnden anser därför att en uteservering på Kyrkgatan mycket väl skulle kunna anses som en 
liten avvikelse. 
Då åtgärden betraktas som en liten avvikelse och ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov har 
närmast berörda grannar och övriga medborgare som anser sig berörda getts tillfällighet att 
yttrade sig över ansökan dels via direktutskick och via en kungörelse i NSD och NK. 
Inkomna synpunkter redovisas i sammandrag nedan. 

Kort sammanfattning: 
Invändningarna mot bygglovet kan sammanfattas i följande punkter: 
- Stänger centrum 
- Påverkar handeln 
- Beslutet bör skjutas fram i väntan på övriga beslut rörande centrum 

Inga synpunkter: 
Flertalet hyresgäster (21 st), som svarat, i följande fastigheter Granen 6, Tulpanen 4 och 5, 
Aspen 16 och 21 samt Oxeln 8 har inga synpunkter. 

Räddningstjänsten: 
Har inget att erinra mot byggnationen, under förutsättning att avståndet mellan 
serveringsbyggnaden och Aspen 16 beaktas och att serveringsbyggnadens fasad och tak mot 
köpcentret utför i EDO. 

Tekniska förvaltningen, gatuavdelningen: 
Har inget att erinra mot bygglovet. Tillstånd ges för begagnande av offentlig plats i två år. 

, Tulpanen 5: 
"Absolut inte, man ska vara rädd om ytor som tillhör stads- och torgmiljön. Inte öppet längre 
än till 24:00 även helger." 

, Tulpanen 5: 
"Ett förfulande inslag i stadsmiljön. Inte öppet längre än till 24:00 även helger." 

Dagobert, Tulpanen 5: 
"En serveringsbyggnad på Kyrkgatan utanför Cedern 17, hämmar trafiken, negativ påverkan 
på vår verksamhet" 



Frasses, Tulpanen 5: 
"Vi motsätter oss uppförandet aven serveringsbyggnad i denna storlek. 
Öppna Kyrkgatan." 

Byaboden, Granen 6: 

Bilaga 1 

" Att skapa denna typ av anläggning kan vara positivt. Att stänga av den centrala delen av 
stan som det framgått i vissa förslag anser vi mindre lämpligt. Vi anser att man måste skjuta 
på beslutet om denna uteservering så att man inte låser fast sig (för 5 år) och inte kan 
genomföra en optimal lösning på stadskärnan." 

Lundström Fastigheter, Tulpanen 5: 
"Vi motsätter oss inget i byggnationen och uteserveringen i sig. 
Serveringen bör dock flyttas betydligt närmare huskroppen för att möjliggöra dubbelriktad 
trafik nu och i framtiden. Olyckligt att strypa infarten till staden." 

Björn Lindgren, hyresgäster i Enter Galleria, Harry Urmakare, Interflora, Kioskbaren, 
Arken Zoo m.fl. 

1. Vi lämnar inte vårt medgivande till bygglovsansökan. 

2. Ansökan är inte en liten avvikelse från detaljplanen. 

3. Framkomligheten och kundunderlaget begränsas, förödande ekonomisk inverkan på 
affårsverksamheten i centrum. 

4. Enligt detaljplanen skall Kyrkgatan utgöra "gata eller torg". Området är således avsett 
att vara tillgängligt för allmänheten. Uteserveringen kommer i strid med syftet för 
detaljplanen att avsevärt begränsa framkomligheten och tillgängligheten för 
allmänheten till Kyrkgatan. 

5. Den planerade uteserveringen utgör inte en sådan "liten avvikelse" som kan tillåtas 
med stöd av 9 kap. 31 b§ PBL eftersom den skulle påverka inte bara allmänhetens 
tillgänglighet till Kyrkgatan utan också negativt påverka fastighetsägare och andra 
som bedriver handel i Enter gallerian och andra delar av centrala Boden. Vi vill betona 
att det framgår av förarbetena till PBL att ingen åtgärd kan anses som "liten" eller 
"förenlig med planens syfte" om åtgärden har intresse för en bredare allmänhet eller 
en vidare krets än dem som ska höras vid bygglovsprövningen. En åtgärd som i och 
för sig är "liten" kan leda till en oacceptabel miljöförändring om åtgärden upprepas på 
näraliggande fastigheter. 

6. Den planerade uteserveringen skulle medföra att tillgängligheten till gallerian och 
därmed kundunderlaget för gallerian skulle avsevärt begränsas. Den avstängning som 
har blivit följden av de pågående arbetena har medfört att antalet besökare till gallerian 
under perioden jan-mars 2013 har minskat med 15 000 personer per månad jämfört 
med samma period 2012. Den planerade trafiklösningen för korsningen 
KyrkgatanlKungsgatan kommer att förvärra situationen. På samma sätt skulle den 
begränsning i tillgängligheten till gallerian som den planerade uteserveringen skulle 
medföra ha förödande ekonomisk inverkan på oss som driver affårsverksamhet. 
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7 . Även om det skulle vara tillåtet, vilket bestrids, är det av samma anledning under alla 
omständigheter olämpligt att bevilja bygglovansökan. En "liten avvikelse" förutsätter 
en lämplighetsprövning. Vi har ovan redogjort för de negativa konsekvenser bygglovet 
skulle medföra för vår verksamhet och ifrågasätter starkt att med beaktande härav 
lämpligheten att bevilja bygglovansökan. 

8. Vi förbehåller oss rätten att överklaga bygglovet för det fall bygglovansökan beviljas.' 

Hotell Bodensia: 

1. Samma yttrande som ovan 
2. Att enkelrikta och stänga vissa vägar gör det mycket svårt att ta sig till och från 

Bodensia. Det verkar inte heller finnas en helt fastlagd plan utan trafiklösningen runt 
Torget förändras allt eftersom. 

3. Vi ser det som en risk att när drift är igång så kommer en uteservering som ligger så 
nära en väg att medföra besvär för gästerna och verksamheten. Det finns en 
säkerhetsaspekt. Nästa steg blir då att stänga Kyrkgatan. Därmed är vi tillbaka kring· 
problemet att ta sig från Bodensia och parkeringsgaraget. 

Vi lämnar ej medgivande till bygglovet. 

ärjans Jeans & Kläder: 
Jag motsätter mig å det kraftfullaste uppförandet aven serveringsbyggnad på nuvarande 
Kyrkgatan utanför fastigheten Cedern 17. Likaså en uteservering aven storlek som minskar 
bredden på Kyrkgatan och i praktiken omöjliggör dubbelriktad trafik och särskilt för 
service fordon. 
Vi har tidigare märkt av hur minskade möjligheter till kommunikation genom stadens centrum 
också innebär minskad handel och den föreslagna nybyggnationen kommer att innebära än 
större problem och minskad handel. 
Det är fullkomligt orimligt att en byggnad som är planerad att användas under korta 
sommarmånader skall hämma framkomligheten i Boden under hela året. 
Det är också orimligt att Bodens kommun överväger att sälj a eller utarrendera gatumark i 
centrala Boden, mark som är avsedd för det allmännas kommunikationer. Detta omöjliggör 
framtida dubbelriktad trafik i centrum, något som vi handlare ser som det enda tänkbara för 
att handeln i centrumområdet skall kunna återta förlorad mark och utvecklas. 
Man kan också fråga sig logiken för denna serveringsbyggnad, när man gör inskränkningar på 
öppethållandetider för andra uteserveringar, på grund av störningar för omkringboende. 
Jag kommer att överklaga varje förändring av gällande detaljplan ända till Regeringsrätten. 

45 medborgare i Bodens kommun vill inte att Bodens kommun beviljar bygglov för en 
fastighet utanför 43 :an. Se namninsamling. 
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Jan Wennerbrandt, fastighetsägare, Tulpanen 4: 
Har inget principiellt mot en uteservering i stadskärnan. 
Däremot har han synpunkter på begränsningarna i trafiken, främst till- och från hans fastighet 
och restaurangerna där, vilket innebär katastrofalt sämre tillgänglighet för fastigheten. 
Estetiskt synes den förslagna byggnaden bryta förlängningen av allen från Kyrkgatan och ner 
mot ån, på ett inte helt tilltalande sätt. Istället borde allen på något bra estetiskt sätt kunna 
förlängas ända ner till ån, vilket helt omintetgörs aven byggnation "mitt i gatan". 
I sammanhanget bör kanske inte glömmas bort att en uteservering i vårt klimat har en i 
sammanhanget väldigt kort aktualitetstid beroende på såväl vårt klimat som sommarvädret. 
Generellt kan väl dock sägas att det är vedertaget att restauranger klarar av att serva en 
uteservering från deras ordinarie vinterkök, vilket även denna restauratör borde klara av. 
Ser således sammanfattningsvis bara nackdelar med föreslagen byggnation och tillstyrker å 
det bestämdaste ej. 




