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20xx-xx-xx 

 
                      
                      
Byggherren 
 

 
  
SLUTBESKED  
Alt.  
TILLFÄLLIGT SLUTBESKED (Interimistiskt slutbesked)  
med stöd av delegation 
  
 
Diarienummer:  0000-000 
Ärendet avser: ………. 
Fastighet: Fastigheten …, adress  
Byggherre: namn 
 

 
Beslut 
 
Alt 1a - Slutbesked 
Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
Byggnaden/byggnadsverket/byggnadsdelen får tas i bruk. 
 
Skäl till beslut 
Byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt bygglovet, kontrollplanen, 
startbeskedet samt kompletterande villkor. Byggnadsnämnden har inte 
funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. PBL. 
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Alt 1b- Slutbesked med försumbara brister 
Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 och 35 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. 
Byggnaden/byggnadsverket/byggnadsdelen får tas i bruk. 
 
Skäl till beslut 
Byggherren har med undantag av nedanstående anmärkningar uppfyllt sina 
åtaganden enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. 
Byggnadsnämnden anser att bristerna är försumbara och har därför inte 
funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Följande försumbara brister noteras: 

- …………… 
- …………… 

 
Byggnaden/Byggnadsverket/byggnadsdelen får tas i bruk. 
 
 
Alt 2 Interimistiskt slutbesked 
 
Interimistiskt (tillfälligt) slutbesked ges med stöd av 10 kap. 36 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Byggnaden/byggnadsdelen/byggnadsverket får tas i bruk/får tas i bruk 
enligt följande… 
 
Följande ska åtgärdas/kontrolleras senast den år-mån-dag: 

- …………… 
- …………… 

 
Skäl till beslut 
Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är 
försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver 
göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är 
beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt 
slutbesked). Om det behövs ska nämnden i ett sådant besked ange vad som 
gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk. När bristen 
är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om 
slutbesked. 
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Bygglovsenheten bedömer att följande icke försumbara brister måste 
åtgärdas innan slutbesked kan ges: 

- …………… 
- …………… 

 
Bygglovsenheten bedömer att följande kontroller måste göras innan 
slutbesked kan ges: 

- Radonmätning 
- Mätning av energiförbrukning 
- - …………… 

 
 
Upplysningar 
Om bristerna inte åtgärdas eller kontrollerna inte utförs kan 
byggnadsnämnden besluta om föreläggande förenat med vite. 
 
 
 
Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsenheten enligt 
byggnadsnämndens delegationsordning punkt … 
 
 
 
Bygglovsenheten, … kommun 
 
.............................................. 
Namnförtydligande 
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör 
 
 
 
Kopia till:  
Kontrollansvarig 
 
 
 

 
 


