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Avvecklingsplan
Skäl för tidsbegränsat bygglov
Bygglovet är tidsbegränsat då det gäller uppställning av en byggbod som kommer användas för
kundvisningar som köpt en bostadsrätt på fastigheten Laserskrivaren 1. Kunden kommer se vart den
kommande bebyggelsen blir, hur omgivningarna ser ut samt få en känsla för hur byggprocessen
fortskrider. Tillvalshanteringen kommer kunna ske i visningsboden. Då får kunden möjlighet att göra
vissa egna val av ytskikt och inredning.
Det finns endast ett behov av visningsboden under försäljningsperioden samt under
tillvalshanteringen, denna period uppskattas till 2 år.

Beskrivning av avvecklingen
Så här tas den tillfälliga byggnaden bort
Byggboden (visningsboden) är en färdig konstruktion som enkelt lyfts på plats och lika enkelt lyfts
bort. Byggentreprenörerna bygger ett underrede till boden och därefter lyfts den på plats. När boden
ska tas bort lyfts den bort och transporteras bort med lastbil. Underredet demonteras enkelt av
byggentreprenörerna som är på plats under hela tiden.

Åtgärder för att återställa marken
Underredet byggs direkt på marken och byggboden placeras ovanpå den. Marken under boden
kommer inte påverkas nämnvärt. Gräset kommer inte växa och det som växer där innan kommer bli
brunt. När boden tas bort klipps gräset och återställs i samråd med föreningen som äger fastigheten
och som Peab hyr marken av.

Tidsåtgång
Tidsåtgång för att ta bort boden är kort. Det tar några timmar att lyfta bort boden och underredet
demonteras på 1 dag. De eventuella åtgärder som behöver göras på marken (jämna till marken,
klippa gräs osv.) beräknas ta ca 1 dag.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för hyra av mark och uppställning samt borttagning av visningsboden är inräknat i
bostadsproduktionskalkylen för Peab. Tillkommande kostnader för återställande av mark beräknas
till under 10 000 kr.

Avvecklingsplan
Skäl för tidsbegränsat bygglov
Bygglovet är tidsbegränsat då det gäller uppställning av byggbodar för presonal under
produktionstiden för två st 22 våningshus tvärs över gatan.

Beskrivning av avvecklingen
Så här tas den tillfälliga byggnaden bort
Byggbodarna är färdiga konstruktioner som enkelt lyfts på plats och lika enkelt lyfts bort.
Byggentreprenörerna bygger ett underrede till boden och därefter lyfts den på plats. När bodarna
ska lyftas bort lyfts dom bort och transporteras bort med lastbil. Underredet demonteras enkelt av
byggentreprenörerna som är på plats under hela tiden.

Åtgärder för att återställa marken
Underredet byggs direkt på marken och byggboden placeras ovanpå den. Marken under boden
kommer inte påverkas nämnvärt. Gräset kommer inte växa och det som växer där innan kommer bli
brunt. När boden tas bort klipps gräset och återställs i samråd med föreningen som äger fastigheten
och som Peab hyr marken av.

Tidsåtgång
Tidsåtgång för att ta bort boden är kort. Det tar några timmar att lyfta bort boden och underredet
demonteras på 1 dag. De eventuella åtgärder som behöver göras på marken (jämna till marken,
klippa gräs osv.) beräknas ta ca 1 dag.

Uppskattad kostnad
Kostnaden för hyra av mark och uppställning samt borttagning av visningsboden är inräknat i
bostadsproduktionskalkylen för Peab. Tillkommande kostnader för återställande av mark beräknas
till under 10 000 kr.
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CERTIFIKAT
SC0331-11

Kontrollansvarig
Behörighet K

Sofie Nilsson
630227-7121

Innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 § plan- och bygglagen (2010:900) och
2-10 §§ Boverkets föreskrift (BFS 2011:14 KA 4) med ändringar, om certifiering av
kontrollansvariga.
Grunden för bedömningen har varit:
Krav på teknisk utbildning
Krav på erfarenhet av praktiskt arbete
Krav på kunskap om bygglagstiftning m.m.
Lämplighet för uppgiften

Behörigheten gäller till och med 2021-05-17
under förutsättning att rapportering sker varje år.

Detta certifikat gäller till 2017-05-17 då rapportering ska utföras.
Karlskrona den 18 maj 2016.

__Signature_1

Beslutsfattare

Bevis nr SC0331-11 projektnummer FX108061

2017-01-17

SOLNA STAD

Sid 1 (1)

Miljö- och byggnadsförvaltningen

BND/2017:15
Bekräftelse

Järva 4:17, Evenemangsgatan 18
Tidsbegränsad åtgärd, byggbodar

PEA Bostadsproduktion AB
Box 808
16956 Solna

Inkommet ärende
Miljö- och byggnadsförvaltningen har mottagit och registrerat anmälan/ansökan om
bygglov enligt ovan. Ärendet har beteckningen BND/2017:15. För att underlätta vår
hantering ange alltid denna beteckning och fastighetsbeteckningen vid kontakter med
oss.
Ansvarig handläggare är:
Bygglovarkitekt Agneta Öström, agneta.ostrom@solna.se
Ärendet kan följas via stadens hemsida www.solna.se/diariet.
Eventuellt kommer kompletterande handlingar att begäras.
Platsbesök kan komma att utföras under ärendets handläggning.
Förenklad delgivning kan komma att tillämpas i ärendet.
Vid frågor i ärendet, kontakta ansvarig handläggare via e-post.
Viktoria Karlsson
Bygglovskoordinator

Kopia:
Fastighetsägare

SOLNA STAD
Miljö- och byggnadsförvaltningen
/Eget_Postadress/
Besöksadress /Eget_Besöksadress1/

E-post: byggnadsnamnden@solna.se
Kontaktcenter
08-746 10 00

Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se

SOLNA STAD
Byggnadsförvaltningen

Kungörelse om BYGGLOV

Bygglovsenheten

Anslaget 2017-02-02

BYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR
Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som
avvikelser från detaljplan. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på Miljö- och
byggnadsförvaltningen i Solna, Stadshusgången 2, Solna. Synpunkter lämnas
skriftligen inom två veckor från annonsdagen/anslagsdagen till Byggnadsnämnden,
Plan- och byggavdelningen, 171 86 Solna eller till byggnadsnamnden@solna.se
Arenastaden: mittemot Evenemangsgatan 18: tidsbegränsad åtgärd 2 år, byggbodar
(2017:15)
Bagartorp: Bagartorpsringen 20: förlängning tidsbegränsad åtgärd 5 år, paviljong för
skolverksamhet (2015:1715)
Hagalund: ovanför järnvägstunnelmynning: teknikbod (2016:590)
Huvudsta: Huvudsta Gård, sjögaraget: ändrad användning, ekonomibyggnad
(2016:950) Kristinelundsvägen 1, Tallbackaskolan: ventilations huv på mark
(2015:2858)
Järvastaden: Järva skjutbaneväg 11: förlängning tidsbegränsad åtgärd 1 år,
betongstation (2015:1677)
Råsunda: Åsvägen 3: två nya balkonger (2016:483) Vintervägen 9: mur (2016:927)
Solna strand: Röntgenvägen 2: tidsbegränsad åtgärd 1 år, utrymningstrappa
(2017:46).

För länkar till diariet se www.solna.se

Sista kungörelsedag är 2017-02-16

