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 Datum Diarienummer 
 2021-06-08 BMK 2021-000188 
 

 Avag  Gevorgyan  
 

  Stenhagsvägen 253 
 752 66 Uppsala 

 
 
 

Beslut om startbesked och fastställande av kontrollplan 
 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

HAMMARTORP 4:6 

Sökande/Byggherre Avag  Gevorgyan  / Avag  Gevorgyan 
Ansökan avser: bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. 

 
Beslut 
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24§§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 
 
 
Byggherren eller den kontrollansvarige ska kontakta handläggande byggnadsinspektör när 
man vet tidpunkt för åtgärdens färdigställande och boka in tid för slutsamråd. 
 
 
Byggherrens kontrollplan daterad 2021-06-06 fastställs. /med nedanstående tillägg. 
 
 
Byggherre 
Ansvarig för kontrollen av utförandet enligt 10 kap. 5 § PBL. 
 
Avag  Gevorgyan 
 
 
 
Kontrollansvarig 
Enligt 10kap. 9§PBL. 
 
Lasse  Grandahl 
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Följande handlingar ska inlämnas till bygg- och miljönämnden som underlag för slut-
besked, senast vid slutsamråd: 

- Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § punkt 6 PBL. Av utlåtandet ska 
framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbe-
skedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för att byggnadsåtgär-
den överensstämmer med beviljat lov. 

- Kontrollansvarigs dokumentation över sina arbetsplatsbesök. 
- Verifierad kontrollplan 
- Besiktningsprotokoll från installationsbesiktning av eldstad, im- och rökkanal. 
- Besiktningsprotokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). 
- Injusteringsprotokoll 
- VA-Markritning 
- Relationshandlingar (Ändringar ska samrådas med byggnadsnämnden innan påbör-

jande. Detta eftersom ändringar kan kräva nytt bygglov) 
 
Bygg- och miljönämndens tillägg till byggherrens förslag till kontrollplan  
Följande dokumenteras i byggherrens kontrollplan (verifieras av kontrollansvarig) och ska re-
dovisas i kontrollansvariges utlåtande: 

- Kontroll: BBR 9:25 Krav på verifiering 
- Kontroll: Garaget ska utföras enligt BBR 5:242 Brandcell 

 
Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och in-
rikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har meddelats.  
 
Om du träffar på ett fornfynd eller en fornlämning ska du anmäla detta till länsstyrelsen eller 
till länsmuseet. Om du träffar på en okänd fornlämning i samband med grävarbeten måste ar-
betet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnads-
nämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap. 4 § PBL. 
Enligt 10 kap. 25 § PBL upphör startbeskedet att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 
gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år efter det att beskedet 
gavs eller samtidigt som bygglovet upphör. 

 
Vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus ska byggherren samordna 
med Postnord av placering av postboxar samt postlådor enligt post- och telestyrelsen (PTS) 
allmänna råd (PTSFS 2008:6). 
 
Enligt 10 kap. 2§, PBL, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän 
plats genomföras så att åtgärden inte strider mot det lov som getts för åtgärden. 
 
Nämndens beslut kan överklagas enligt bifogad hänvisning. 
 
Detta beslut har fattats enligt delegation från bygg- och miljönämnden i Knivsta kom-
mun. 

Joakim Johansson, Byggnadsinspektör 
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 BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar Bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med Bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Läns-
styrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet ? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Knivsta kommunhus, Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har begärt.  
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och fastighets-
beteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. 
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du  
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018–34 70 00. 
 
 


