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Nybyggnad av förskola, stödmurar och skylt
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
2. Lek- och vistelseytor ska placeras så att de inte utsätts för trafikbullernivåer över
55 dB ekvivalent och 70 dB maximal.
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Helen Serner
Adress: Box 471 46, 100 74 Stockholm
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900).
4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 29 930 kronor
Kungörelse
270 kronor
Summa avgifter:
30 200 kronor (fakturan skickas separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 5 mars 2013 och avser nybyggnad av
förskola på 1 010 m2. Byggnaden ersätter en äldre skolbyggnad som har rivits på
grund av det dåliga skicket. I samband med förskolan föreslås stödmurar för att ta
upp höjdskillnader i marken runt byggnaden. En belyst skylt med texten Galaxen
föreslås också på den västra fasaden av skolbyggnaden ut mot Njupkärrsvägen.

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för beslutet.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd ägt rum. Kallelse till
samråd bifogas detta beslut.
Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation
föreligger.

Ordförandeutlåtande
Justerades signatur

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL
(2010:900) samt att lek- och vistelseytor ska placeras så att de inte utsätts för
trafikbullernivåer över 55 dB ekvivalent och 70 dB maximal. Byggnadsnämnden
föreslås även godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.
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