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Beslutet meddelas: Byggherre, kontrollansvarige, kontaktperson  

 

Beslut om startbesked 
 
Beslutet avser: Nybyggnad av industri-, och lagerbyggnad 
 
Fastighet:  Bredånger 2:165 
 
Byggherre:   Cinis Fertilizer AB 
    Vegagatan 21 
    224 57 Lund 
 
BESLUT 
 
Startbesked medges för etapp 1, markarbeten på fastigheten med 
tillhörande pålning och spontning enligt 10 kap. 23 § Plan- och 
bygglagen.  
 
Byggherrens förslag till kontrollplan godtas. 
 
Reviderade handlingar godtas. 
 
Handlingar till grund för beslut 

 
Situationsplan, inkom 2022-12-21 
Pålplan saltlager, inkom 2022-12-22 
Pålplan för process, teknik och kontor, inkom 2022-12-29 
Skrivelse inför startbesked, inkom 2022-12-29 
Kontrollplan, inkom 2023-01-04 
Länsstyrelsens beslut angående anmälan enligt 28 § inför 
uppförande av Cinis verksamhet, inkom 2023-01-10 
 
Tidigare behandlat 
 
Bygglov har beviljats 2022-06-16 
 
Tekniskt samråd har hållits för markarbeten med tillhörande pålning 
och spontning 2022-12-13 
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Upplysningar 
 
Detta startbesked medger endast att markarbeten med tillhörande 
pålning och spontning får påbörjas på fastigheten Bredånger 2:165. 
Separata startbesked krävs för övriga åtgärder. Inga andra åtgärder 
får påbörjas innan kompletterande handlingar har inkommit, tekniskt 
samråd har hållits och startbesked medgetts. 
 
I det tekniska samrådet ska byggherren och den kontrollansvarige 
medverka.  
 
Inför det tekniska samrådet ska byggherren ha inlämnat följande: 
 

• Förslag på kontrollplan  
• Ventilationsritning 
• Produktbeskrivning ventilationsaggregat 
• Energiberäkning  
• Konstruktionsritningar 
• Konstruktionsdokumentation 
• Typgodkännande hiss 
• Produktbeskrivning oljeavskiljare  
• Tekniska handlingar gällande dagvatten med dimensionering 
• Ledningsritning  

 
Vid det tekniska samrådet kan byggnadsinspektören komma att 
kräva in ytterligare handlingar för att startbesked ska kunna medges. 

 
Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då 
beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 § Plan- och bygglagen).  
 
För att åtgärden ska anses slutförd behöver slutbesked medges. 
 
Om slutbesked ska medges för etapp 1, markarbete på fastigheten 
med tillhörande pålning och spontning måste bland annat följande 
inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen:  
 

• Fullständigt signerad kontrollplan 
• Kontrollansvariges utlåtande 
• Eventuella relationshandlingar 
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Eventuellt kan ett interimistiskt slutbesked utfärdas, för att ta viss del 
av byggnaden i anspråk, detta i väntan på det slutliga slutbeskedet. 
 
Därefter prövas om slutbesked kan medges. 
 
Den som påbörjar en åtgärd utan startbesked, tar en byggnad i 
anspråk utan slutbesked eller bryter mot någon annan bestämmelse i 
8–10 kap. Plan- och bygglagen kommer att bli ålagd med 
sanktionsavgift.  
 
Observera att Länsstyrelsens beslut avseende anmälan om 
avhjälpandeåtgärder i samband med nybyggnation på fastigheten 
Bredånger 2:165, Örnsköldsviks kommun, ärendebeteckning  
575-9824-2022 ska efterföljas.  
 
Underskrift 
 
För Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ludvig Rydberg 
Byggnadsingenjör 
 
 
 


