
Bilaga 1 

Bygglovsansökan avseende mindre förråd 3x5 m 

 

Denna ansökningsmall om bygglov kan nyttjas av medlem i Bondö Marina Hamnförening, som tilldelats 

arrendeavtal för mindre förråd på fastigheten Pitholm 47:13, som Bondö Marina Hamnförening i sin tur 

arrenderar av Piteå Kommun. 
 

Tomt/Avtals –nummer:   
 

Respektive medlems val av utförande 
Respektive medlem ritar in det utförande som kommer att gälla för medlems förråd under rubriken 

”Ritningar endast för fristående byggnader” i Piteå Kommuns formulär ”Förenklad ansökan bygglov”, samt 

med ett (X) i de rutor nedan som gäller för varje val.  

Grundläggning:  Natursten  Betongplint 
 

Trappa: Rita ut trappa på skissen nedan. Storlek max 3 x 3 m och får ej förses med tak eller räcke, då den 

skall vara handikappanpassad. 
 

 Utförande och storlek:  
 

Stomme: material, dimensioner  
 

Bjälklag: material, dimensioner  
 

Fasader: Stående panel med ribb. Fasad målas enligt två alternativ; 
 

 1 faluröd slamfärg   2 naturgrå med järnvitriol 

 

Knutar, foder, hängbrädor och vindskivor målas i samma kulör som fasad. 
 

Fönster: I de fall fönster används, ange storlek i dm. Max mått 10x13 dm  
 

Avser att sätta in mindre fönster vid gavelspetsen 

 

Tak: Sadeltak med en taklutning mellan 19 - 27grader. 

 
 

Takmaterial:  Pannplåt  -förzinkad  -svart 

  Trp20, svart 

 

Port: Rekommenderad storlek enligt ritning  - svartmålad  - tjärad 

 

Förråd 1VB-2VB, 1V-8V får förses med port på båda kortsidor. 
 

Övrigt: 
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Skiss på tänkt utförande (4 fasader) 
Rita in tänkt utförande i Piteå Kommuns formulär ”Förenklad ansökan bygglov” under rubriken ”Ritningar 

endast för fristående byggnader”. 

 

Nedanstående bilder är mall på hur utförandet skall se ut och styr vissa parametrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förråd på platserna 1VB-2VB och 1V-8V skall ha portar riktade mot parkering/båtupplag. 

Förråd på platserna 1NO-21NO skall ha portar riktade mot hamnbassängen. 

Förråd på platserna 1S-19S skall ha portar riktade mot kanalen. 

 

Allmän policy för byggnader  
Bondö Marina Hamnförenings policy är att byggnader utförs utifrån en traditionell skärgårdskänsla, både 

avseende val av material, detaljer och utförande. Vi eftersträvar att i största möjliga mån integrera 

byggnaderna med miljön och att blanda röda och grå byggnader, för att skapa en levande miljö. Tillsammans 

vill vi skapa en hamnanläggning som inbjuder till sjöaktivitet och friluftsliv, som vi kan vara stolta över. 

Brandskydd, fasad och takfot mot nord 

(förråd 1VB-2VB, 1V-8V, 1NO-21NO) 

resp. väst (förråd 1S-19S) utförs enligt 

brandklass Ei30. 


