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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-10 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2015-000957 

Ansökan om slutbesked för flerbostadshus, BARKARBY 2:48, 
BARKARBY 2:49, BARKARBY 2:47 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö och bygglovsnämnden 

 

1. Slutbesked vägras med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. 

 

2. Avgift fastställs till 4 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 

Avgiften har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet i korthet 

Byggnation avseende nybyggnad av flerbostadshus har slutförts och byggherren har 

ansökt om slutbesked. Utförandet följer dock inte projekteringen avseende 

brandskyddet vilket innebär att gällande byggregler inte uppfylls. Alternativa 

lösningar som innebär att brandskyddet är tillgodosedd på ett sådant sett att det inte 

är en fara för människors liv och hälsa har inte redovisats. Bygg- och 

miljöförvaltningen föreslår att slutbesked ska vägras. 

 
Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-09-10 

2. Yttranden/synpunkter  2020-09-09 

2. Bygglov, nämndbeslut  2016-01-26 

3. Protokoll tekniskt samråd  2016-06-30 

4. Startbesked  2016-09-01 

5. Protokoll, uppföljning gällande brand 2019-11-18 

6. Utlåtande brand  2020-07-17 

7. Brandskyddsdokumentation  2020-07-17 

8. Ansökan om slutbesked  2020-07-17 

Ärendet 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus beviljades 2016-01-26. Byggherren, Ikano 

Bostad AB, har utformat kvarter 11 för att rymmas inom detaljplanen för 

Barkarbystaden 1. Bebyggelsen bildar tillsammans ett kvarter fördelade på 14 

trapphus och utförs varierat i fyra till fem våningar omfattande 252 lägenheter samt 

underbyggt garage. Bruttarea ovan och under mark är totalt 25 747 kvm BTA. 

 

Byggnadens fasadliv placeras i fastighetsgräns vid gata som kommunen har 

äganderätt för.    
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Tekniskt samråd hölls 2016-06-30 i kommunhuset för att gå igenom byggherrens 

organisation, projekteringsunderlag (tekniska handlingar) och utförandet av 

projektet.  

 

Startbesked gavs 2016-09-01 efter att byggnadsnämnden har fått tagit del av 

byggherrens projektering och kunnat göra ett antagande att byggherren uppfyller de 

lagar och regler som gäller för åtgärden.  

 

I startbeskedet framgår det vilka handlingar som byggherren ska lämna in för att 

kunna erhålla ett slutbesked och där framgår det bl.a. att en  

brandskyddsdokumentation med utlåtande ska inlämnas för att få ett slutbesked.  

 

Problematiken med framkomligheten för räddningstjänsten uppdagades i slutet av 

projektet efter att flera interimistiska slutbesked hade utfärdats. Räddningstjänsten, 

Brandkåren Attunda gjorde flera platsbesök i kvarteren vid Barkarbystaden för att 

följa upp brandskyddet. Vid ett av dessa platsbesök gjordes ett körprov (testkörning 

med stegbil) för Ikanos kvarter som påvisade problem med framkomligheten. Efter 

första körprovet har flera körprov gjorts med samma resultat.    

 

Med anledning av problematiken hölls ett möte 2019-11-18 med berörda parter för 

att diskutera möjliga alternativ för Ikano att lösa framkomligheten.  

 

Sammanfattning från det mötet:  

Ikano behöver redovisa olika åtgärdsförlag och lämna in dessa till 

byggnadsnämnden för att vi ska kunna göra en bedömning om åtgärden/erna kan ses 

som godtagbara. Brandkåren Attunda kan vara behjälpliga som bollplank i frågan 

om lösningar. Med de förutsättningar som råder nu kommer byggnadsnämnden inte 

kunna utfärda ett slutligt slutbesked för fastigheten. 

 

I brandskyddsdokumentation inkommen 2020-07-17 framgår det i punkt 11.3.1 att 

räddningstjänstens framkomlighet inom fastigheten är tillfyllest, dock har det 

noterats att räddningstjänsten har gjort körprov och att det är uppmärksammat att det 

föreligger svårigheter att komma in på fastigheten.  

 

I dag finns en provisorisk lösning för att räddningstjänsten ska kunna ta sig in på 

fastigheten eftersom att kommunens avdelning för Park och Gata har satt upp en 

skylt med parkeringsförbud på gatan utanför bostadskvarteret (Parkvägen) för att 

räddningstjänsten ska kunna få en bra svängradie med stegbilen. Park och Gata har 

inte uppgett något slutdatum för denna lösning men ser gärna att det löser sig inom 

en snar framtid.    

 

Pilen på bilden nedan visar var det är svårt för räddningstjänsten att köra in till 

kvarteret från Parkvägen. 
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Lagstöd och allmänna råd 

Enligt 10 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att en 

eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, 

att byggnadsverket får tas i bruk, om 

   1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, 

kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och 

   2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. 

Enligt boverkets byggregler 5:323 

Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. 

(BFS 2011:26). 

Allmänt råd 

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av 

utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, förutsatt att högst 

15 personer utrymmer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att 

räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid och förmåga. Uppställningsplats 

dimensionerad för räddningstjänstens utrustning ska finnas. 

 

Tillräckligt snabb insatstid för räddningstjänsten är normalt högst 10 minuter. 

 

Enligt boverkets byggregler 5:71.  

Allmänt råd 

Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med 

tillfredsställande säkerhet. 

(BFS 2011:26). 

Allmänt råd 

Räddningsinsatser kan vara både utvändiga och invändiga. Räddningsinsatser kan 

utföras av räddningstjänst, verksamhetens egen personal eller andra. 
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Möjlighet till räddningsinsats med tillfredställande säkerhet för räddningstjänsten 

innebär att byggnaden utformas så att räddningstjänsten har möjlighet att ta sig in i 

en byggnad och att installationer för att underlätta släck- och räddningsinsats finns i 

tillräcklig omfattning. 

(BFS 2011:26). 

 

Enligt boverkets byggregler 5:72  

 
Åtkomlighet för räddningsinsatser 
 

Byggnader ska vara åtkomliga för räddningsinsatser. (BFS 2011:26). 

 

Enligt boverkets byggregler 5:721 

 
Räddningsväg 
Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg 

anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha 

uppställningsplatser för erforderliga fordon. 

(BFS 2011:26). 

Allmänt råd 

Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri höjd, 

marklutning, bredd, svängradie och bärighet så att räddningstjänstens större fordon 

kan ta sig fram. Bärigheten bör motsvara gatunätets. Regler om bärförmåga för 

bjälklag finns i avdelning C, kap. 1.1.1, 11 § i boverkets föreskrifter och allmänna 

råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 

EKS. 

 

Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens 

angreppspunkt bör understiga 50 meter. 

 

Om utrymning förutsätts ske med maskinstege eller hävare, bör avståndet från gatan, 

räddningsvägen eller uppställningsplats till husväggen vara högst 9 meter. Andra 

förutsättningar kan framgå av kommunens handlingsprogram. Utanför fönster där 

bärbar stege är tänkt att användas bör marken vara anpassad för utrymning. 

(BFS 2011:26). 

Yttranden och kommunicering 

Förslag till beslut har kommunicerats med Ikano som har inkommit med skriftliga 

synpunkter och där framförs bl.a. att de anser att projekterande handlingar gällande 

brandskydd som fastslagits i tekniskt samråd och startbesked har följts. De anser att 

detta är verfifierat i utlåtande brand (daterat 2020-06-01), samt 

brandskyddsdokumentation (daterad 2020-06-30).  

 

Vidare framför de att en alternativ lösning har presenterats för byggnadesnämnden, 

men att denna har avfärdats.   

 

Ikanos ståndpunkt är att byggnadsnämnden inte har någon rättslig grund att kräva en 
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alternativ utformning inom kvarteret eftersom varken protokollen från de tekniska 

samråden, startbeskedet eller protokollen från slutsamråden överhuvudtaget tar upp 

denna fråga.  

 

Ikano anser att byggnadsnämndens krav innebär en otillåten ändring av ett för Ikano 

gynnande förvaltningsbeslut, en ändring som saknar stöd i lag. De anser även att 

brandkårens i ett alltför sent skede inkomna synpunkter inte är något som ska beaktas 

i handläggningen av aktuella slutbesked eftersom brandskyddsfrågorna i projektet 

redan är rättskraftigt avgjorda genom beslutet om startbesked. 

Motivering 

Bygglovsavdelningen instämmer inte det som Ikano framför i sitt yttrande om att de 

har följt projekterade handlingar. Det framgår i deras brandutlåtande (daterat 2020-

06-01) samt brandskyddsdokumentation (daterad 2020-06-30) att det i värsta fall kan 

krävas att räddningstjänstens fordon, stegbilen måste ta ett eller två omtag för att 

komma in på fastigheten. Detta är en ny uppgift som inte figurerat i 

brandskyddshandlingarna tidigare. Om detta skulle framgått av 

brandskyddsbeskrivningen inför startbesked hade bygglovsavdelningen inte utfärdat 

startbeskedet.  

 

I projekteringsunderlaget inför tekniskt samråd och startbesked framgår således inte 

att det kommer krävas omtag för att räddningstjänsten ska kunna ta sig in på 

fastigheten utan man har helt enligt gällande föreskrifter projekterat att svängradie 

både in till samt inom fastigheten som ska finnas för att räddningstjänsten 

framkomlighet ska ses som tillgodosedd. 

 

Vidare så har byggnadsnämnden inte avfärdat någon alternativ lösning utan 

tjänstemän från Park och Gata har inte accepterat Ikanos lösning att kommunen ska 

avsätta ett antal p-platser på Parkvägen för att framkomligheten in på Ikanos 

fastighet ska vara tillgodosedd.  

 

I protokoll från tekniskt samråd framgår det att inga avvikelser eller avsteg har 

anmälts eller medgivits. Byggherren har alltså meddelat under tekniskt samråd att det 

inte finns några avvikelser eller avsteg att ta hänsyn till i startbeskedet. Inlämnade 

handlingar redovisar heller inte några avsteg som byggnadsinspektören hade kunnat 

anmärka på. Byggnadsnämnden har därför fattat beslut om startbesked utan några 

avsteg/avvikelser från byggföreskrifterna. 

 

Byggnadsnämnden har utfärdat flertal interimistiska slutbesked för de olika 

trapphusen, det framgår av besluten att förutsättningar för slutligt slutbesked är att 

allt som omfattas av bygglovet, startbeskedet och kontrollplanen ska färdigställas. I 

de interimistiska besluten har nämnden inte skrivit något om framkomlighet för 

räddningstjänsten eftersom att det inte varit känt att byggherren inte skulle klara 

detta. 

 

När ansökan om slutligt slutbesked inkom till byggnadsnämnden kunde man 

slutligen pröva frågan om alla förutsättningar enligt bygglovet, startbeskedet och 

kontrollplanen är uppfyllda.  
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Efter att problematiken med räddningstjänstens framkomlighet uppdagades så var en 

av förutsättningarna för att ta berörda trapphus i bruk att det fanns en provisorisk 

lösning för räddningstjänstens framkomlighet. Park och Gata valde då att sätta upp 

en skylt om parkeringsförbud för berörda p-platser som Brandkåren Attunda 

godkände. I ett senare skede har detta blivit en temporär hållplats för busstrafik som  

Brandkåren Attunda ser som godtagbart.  

 

På initiativ från byggnadsnämnden så sammankallade man berörda parter, 

den 2019-11-18 för att se hur man kan lösa den permanenta framkomligheten för 

räddningstjänsten.  

 

Byggnadsnämnden har föreslagit till Ikano att utreda om en eventuell flytt av 

miljörummet på kvarterets innergård kan lösa frågan om framkomlighet. Ikano har 

valt att inte pröva den möjligheten. 

 

Sammanfattningsvis så ska byggnadsnämnden göra ett antagande om projektet 

kommer att uppfylla gällande lagar och föreskrifter men att det åligger byggherren 

att upplysa byggnadsnämnden om det finns avvikelser att ta hänsyn till.  

  

Eftersom det inte går att säkerställa att räddningstjänsten insatstid kommer att 

understiga de allmänna råden på 10 minuter så avviker man från byggreglerna. 

 

Räddningsvägen som är anordnad kan inte anses ge en god framkomlighet i sin 

helhet. 

 

När kommunen upphör med den provisoriska lösningen med parkeringsförbud på 

gatan kommer framkomligheten till och in på fastigheten att påverkas på ett sådant 

sätt att det kommer att vara en fara för människors liv och hälsa i samband med 

utrymning från fönster eller balkonger.  

 

Byggnaden anses inte vara åtkomlig för räddningsinsatser.  

  

Byggnadsnämnden i samråd med räddningstjänsten, Brandförsvaret Attunda gör 

bedömning att framkomligheten enligt boverkets byggregler inte är uppfylld.  

 

Eftersom förutsättningarna att meddela slutbesked inte är uppfyllda kan inte 

slutbesked meddelas.  

 

För Bygg- och miljöförvaltningen 

Bygglovsavdelningen 

 

Amanda Touman Redstorm Ronny Nyholm 

Bygglovschef Byggnadsinspektör 

 

Beslutet delges 

Sökande 

 
Beslutet skickas till 
Fastighetsägare 

Kontrollansvarig 
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