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Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
 

Tid: Tisdag 2019-10-01, kl. 13.00 
 
Plats: Kvallsta plan 3, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta. 
 
Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida. 
 
Förhinder: 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se. 
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sökts för åtgärderna. För platsen där komplementbyggnad (193 m2) är uppförd finns sedan 
2009 ett bygglov som inte har följts.  
 
Motiv 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i PBL. 
 
Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden gett startbesked om åtgärden kräver bygglov.  
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestäm-
melse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
 
Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt 
med hänsyn till att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
genom någon annan fullgöra sin skyldighet, eller att överträdelsen berott på en omständighet 
som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad den 
avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 
 
Förutsättningar för att inte ta ut avgift enligt 11 kap. 53 § PBL finns inte. 
 
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i 
det enskilda fallet är oproportionerlig. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdel-
sen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig art. 
 
Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften inte ska sättas ned till varken hälften 
eller en fjärdedel. 
 
Avgiften sätts inte ned till hälften enligt 9 kap. 3a § PBF då bygglov saknas för åtgärderna.  
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan startbe-
sked ska gällande nybyggnad av komplementbyggnad tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 6 § 
2 p. 
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan startbe-
sked ska gällande tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 7 
§ 1 p. 
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan startbe-
sked ska gällande upplag tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 12 § 4 p. 
 
Sanktionsarean motsvarar bruttoarean samt öppenarean för byggnaden samt med en minsk-
ning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF.  
 
Enligt PBL 11 kap. 58 § får en byggsanktionsavgift inte beslutas om den som anspråket riktas 
mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.  
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Enligt ÄPBL 10 kap. 27 § (Äldre PBL, 1987:10) får byggnadsavgift eller tilläggsavgift inte 
tas ut om överträdelsen inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnads-
nämnden inom 10 år från det att överträdelsen begicks.  
 
Enligt PBL 9 kap. 6 § punkt 1 och 2 krävs inte lov för att uppföra en liten tillbyggnad eller en 
komplementbyggnad i omedelbar närhet till en- och tvåbostadhus utanför detaljplanelagt om-
råde om åtgärden utförs utanför en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med 
hänsyn till omfattning av byggnadsverk i bebyggelsen.  
 
Komplementbyggnad (193 m2) 
Byggnadsnämnden kan inte påvisa exakt när byggnaden uppfördes. Om byggnaden har upp-
förts i anslutning till att bygglovet beviljades för bland annat komplementbyggnad 2009-07-
24 så har inte byggnadsnämnden möjlighet att ta ut sanktionsavgift, byggnadsavgift eller till-
äggsavgift. De ändringar som gjorts löpande under senare år med bland annat montering av 
takfönster bedöms vara en sådan ändring som inte kräver lov utanför detaljplanelagt område. 
Bedömningen är att någon avgift enligt PBL eller ÄPBL inte kan tas ut för komplementbygg-
naden (193 m2). 
 
Fastighetsägaren har efter kommunicering av beslut om lovföreläggande valt att själv söka 
bygglov för byggnaden vilket beviljades 2019-08-16. 
 
Komplementbyggnad (140 m2) 
För att en komplementbyggnad ska vara bygglovsbefriad ska den uppfylla vissa krav. Ett av 
kraven är att komplementbyggnaden inte ska dominera över bostadshuset. Vid tidpunkt för 
uppförande av komplementbyggnaden hade den en betydligt större byggnadsarea än bostads-
huset (109 m2, enligt fastighetsägarens ritning). Fastighetsägarna har bland annat i sitt ytt-
rande anfört att byggnaden ligger väl undanskymd på tomten och är inte någon byggnad man 
lägger märke till. Den är rödmålad och den ena väggen har presenning vilket innebär att det 
framstår som uppenbart att byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.  
 
Plan- och bygglagen anger inte någon begränsning i storlek på en komplementbyggnad. En 
komplementbyggnad ska dock vara ett komplement till bostadshuset. Enligt fastighetsägarna 
så har syftet med uppförandet av byggnaden varit att förvara maskiner. Av vad som fram-
kommit under handläggningen av ärendet så är det inte förvarning av maskiner avsedda som 
komplement till bostadshuset som varit huvudsyftet med byggnaden utan snarare förvaring av 
maskiner till den byggverksamhet som bedrivits på fastigheten.   
 
I detta fall har två stycken komplementbyggnader uppförts. Den ena komplementbyggnaden 
har en byggnadsarea på 118 m2 och den andra byggnaden har en byggnadsarea på 140 m2. 
Båda byggnaderna har således en betydligt större byggnadsarea än vad det ursprungliga huset 
hade innan det byggdes till. Komplementbyggnaden med en byggnadsarea på 118 m2 har även 
en övervåning som medför att byggnadens bruttoarea (193 m2) är ungefär lika stor som bo-
stadshusets. Komplementbyggnaderna bedöms inte vara sådana bygglovsbefriade komple-
mentbyggnader som avses i PBL 9 kap. 6 § punkt 2. Komplementbyggnaderna bedöms kräva 
bygglov enligt PBL 9 kap. 2 § punkt 1. 
 
Fastighetsägaren har efter kommunicering av beslut om lovföreläggande valt att själv söka 
bygglov för byggnaden vilket beviljades 2019-08-16. 
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Tillbyggnad (57 m2) 
För att en tillbyggnad ska vara bygglovsbefriad krävs att den är liten. En liten tillbyggnad är 
inte definierad i varken PBL eller förarbetena till PBL. Av förarbetena till ÄPBL framgår 
dock att en liten tillbyggnad kan vara tillbyggnad av ett eller två bostadsrum, ett badrum, ett 
förråd, ett garage, en veranda, en balkong eller en uteplats med tak. Bedömningen är att till-
byggnaden av 3 bostadsrum inte är att betrakta som liten tillbyggnad. Tillbyggnaden har en 
bruttoarea på 57 m2 och utgör ca 52 % av bostadshusets byggnadsarea. Enligt byggnads-
nämndens tidigare riktlinjer vid tolkning av begreppet sammanhållen bebyggelse så fick en 
liten tillbyggnad inte överstiga 50 % av huvudbyggnadens byggnadsarea och fastighetsägarna 
anser därför att överträdelsen är marginell. Riktlinjen avsåg tillbyggnader utanför sammanhål-
len bebyggelse. Av mark- och miljödomstolens dom i mål P 321-17 framgår att länsstyrelsen 
gjort bedömningen i sitt beslut att en liten tillbyggnad inte endast kan betraktas utifrån bygg-
naden som byggs till utan även måste ha en begränsning i sig, att den är just liten. I det fallet 
bedömdes 50 % eller max 40 m2 vara ett rimligt antagande som berörd kommun använt. Till-
byggnaden bedöms kräva bygglov enligt PBL 9 kap. 2 § punkt 2. 
 
Fastighetsägaren har efter kommunicering av beslut om lovföreläggande valt att själv söka 
bygglov för tillbyggnaden vilket beviljades 2019-08-16. 
 
Upplag (50 m2) 
Det upplag som ordnats på fastigheten för förvaring av Attefallshus innan leverans är bygg-
lovspliktigt enligt plan- och byggförordningen 6 kap. 1 § punkt 2. Bygglov för upplaget har 
sökts i efterhand den 12 april och sedan dragits tillbaka den 23 juli.  
 
Bedömningen som gjorts avseende upplaget är att avgiften inte ska sättas ned till varken hälf-
ten eller en fjärdedel.  
 
Yttranden 
Fastighetsägarna har fått chans att yttra sig innan beslut fattas. 
 
Fastighetsägarna yrkar i första hand på att nämnden ska sätta ned sanktionsavgiften för den 
större komplementbyggnaden (193 m2) till en fjärdedel. I andra hand att den sätts ned till hälf-
ten. Fastighetsägarna anser att avgiften ska sättas ned då den inte står i rimlig proportion till 
de överträdelser som begåtts. Fastighetsägarna anför att det för byggnaden finns ett giltigt lov, 
dock har byggnationen överskridit det beviljade bygglovet med ca 1 meter. Byggnaden har 
redan i det beviljade lovet en större bottenplatta än bostadshuset. Fastighetsägarna har även 
inhämtat samtycke från samtliga berörda sakägare för åtgärden. Fastighetsägarna medger 
överträdelse men att överträdelsen ska anses vara sådan som åsyftas i 11:53 a § PBL varför 
avgiften ska sättas ned i enlighet med yrkandet. 
 
Fastighetsägarna yrkar i första hand på att nämnden ska sätta ned sanktionsavgiften för den 
mindre komplementbyggnaden (140 m2) till en fjärdedel. I andra hand att den sätts ned till 
hälften. Fastighetsägarna anser att avgiften ska sättas ned då den inte står i rimlig proportion 
till de överträdelser som begåtts. Fastighetsägarna anför att byggnaden, som uppförts i syfte 
att förvara maskiner, ligger väl undanskymd på tomten och är inte en byggnad man lägger 
märke till. Den är uppförd på ett sådant sätt att den inte kan anses dominera över tomtens bo-
stadsbestånd. I denna del bör nämnden särskilt beakta att byggnaden är rödmålad samt att ena 
väggen är försedd med presenning vilket innebär att det framstår som uppenbart att byggna-
den inte dominerar över huvudbyggnaden. Således vore det oskäligt att påföra fastighetsägar-
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na en byggsanktionsavgift i den storlek som föreslås i kommunens skrivelse. Fastighetsägarna 
har inhämtat samtliga berörda sakägares samtycke för åtgärden och åtgärden är under alla 
omständigheter att bedöma som mindre allvarlig till sin art. 
 
Fastighetsägarna yrkar i första hand på att nämnden ska besluta om att inte påföra fastighetsä-
garna någon byggsanktionsavgift för tillbyggnaden (57 m2). I andra hand att avgiften sätts ned 
till en fjärdedel. Fastighetsägarna anser att den tillbyggnad som uppförts är fråga om en sådan 
tillbyggnad som är bygglovsbefriad i enlighet med 9 kap. 6 § p. 1 PBL. Fastighetsägarna an-
för att tillbyggnaden ska anses vara en bygglovsbefriad tillbyggnad då den totala byggnads-
arean för aktuellt hus överskrider 114 m2 om man i beräkningen tar hänsyn till den tillbygg-
nad som uppförts vid entrén. För det fall nämnden finner att tillbyggnaden om 57 m2 är bygg-
lovspliktig, är det fråga om en sådan marginell överträdelse att byggsanktionsavgift inte ska 
tas ut. Om Nämnden trots detta finner att byggsanktionsavgift ska tas ut, bör den skäligen 
sättas ned till en fjärdedel av den storlek som föreslås i kommunens skrivelse. 
 
Fastighetsägarna yrkar i första hand på att nämnden ska besluta om att inte påföra fastighetsä-
garna någon sanktionsavgift för upplaget för Attefallshus (50 m2). I andra hand att avgiften 
sätts ned till en fjärdedel. Fastighetsägarna anför att avgift inte ska tas ut då upplaget för Atte-
fallshusen vid datum för laga kraftvunnet beslut vidtagit rättelse. Om nämnden finner att av-
gift ska tas ut, ska den med beaktande av 11 kap. 53 a § PBL sättas ned till en fjärdedel.  
 
 
Beskrivning  
Den 15 mars inkom en anonym anmälan om att det pågår byggnationer på den aktuella fastig-
heten för vilka det sannolikt saknas bygglov. 
 
Den 10 april gjordes ett platsbesök från bygg- och miljökontoret för att följa upp anmälan. De 
byggnationer som senast pågått rör två stycken Attefallshus som byggts med avsikt att sälja 
vidare. Utöver Attefallshusen hade även ett antal andra byggnadsåtgärder utförts som grans-
kats närmare efter platsbesöket. 
 
Den 12 april sökte fastighetsägarna bygglov för upplag av Attefallshusen. 
 
Den 16 april beställdes en lägeskontroll av byggnaderna internt på bygg- och miljökontoret 
som underlag för kontroll av om bygglov krävs/finns för åtgärderna på fastigheten. 
 
Den 15 maj var underlaget från kontrollmätningen på fastigheten klart. 
 
Den 5 juni skickas kommunicering inför beslut om sanktionsavgift ut till fastighetsägarna.  
 
Den 20 juni skickas kommunicering inför beslut avseende lovföreläggande. Tiden för yttrande 
sattes till den 4 juli. 
 
Den 3 juli inkommer bygglovsansökan för två komplementbyggnader samt tillbyggnad. Ef-
tersom bygglov inkommer så skickas inte beslut om lovföreläggande ut då fastighetsägaren 
valt att söka lov utan föreläggande. 
 
Den 23 juli återkallades ärendet avseende upplaget. 
 
Den 8 augusti inkom yttrande över skrivelse inför beslut avseende sanktionsavgift. 
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Den 16 augusti meddelas positivt bygglov för komplementbyggnaderna och tillbyggnaden. 
Bygglovet vinner tidigast laga kraft 2019-09-17.  
 
Den utredning som gjorts efter att underlaget från kontrollmätningen var klart har visat på att 
det utförts ett flertal åtgärder på fastigheten för vilka det inte sökts något lov.  
 
Det bygglov som finns för fastigheten avser nybyggnad av ett enbostadshus med förhöjt vägg-
liv med en bruttoarea på ca 193 m2 (Byggnadsarea ca 100 m2) samt en komplementbyggnad i 
ett plan med en bruttoarea på 115 m2 (Byggnadsarea 115 m2). Bygglovet beslutades 2009-07-
24. 
 
Utredningen visar på att bostadshuset har uppförts enligt det bygglov som beviljats. Det som 
har tillkommit på enbostadshuset efter att detta tagits i bruk är dels en inbyggd entré med övre 
plan samt en tillbyggnad på bostadshusets baksida.  
 
Tillbyggnaden av entrén, uppförd någon gång under 2013-2014 enligt flygfoto, har enligt fas-
tighetsägarnas ritning en bruttoarea på ca 14,8 m2 (Byggnadsarea 7,4 m2). Tillbyggnaden av 
entrén bedöms vara en sådan bygglovsbefriad tillbyggnad som avses i PBL 9 kap. 6 § punkt 1. 
Bostadshusets totala bruttoarea efter denna tillbyggnad är ca 208 m2 (Byggnadsarea 109 m2.) 
 
Tillbyggnaden på bostadshusets baksida, uppförd 2018 enligt uppgift från fastighetsägaren, 
bedöms ha en byggnadsarea/bruttoarea på 57 m2. Tillbyggnaden utgör ca 52 % av befintligt 
bostadshus byggnadsarea.  
 
Oavsett förhållandet mellan storleken på befintlig byggnad och tillbyggnaden, ska tillbyggna-
den enligt PBL 9 kap. 6 § punkt 1 vara liten. Enligt Boverket kan en liten tillbyggnad vara 
exempelvis ett eller två bostadsrum, ett förråd, ett garage, en veranda, en balkong, eller en 
uteplats med tak. Boverket nämner även burspråk, takkupa, skärmtak, inglasad balkong eller 
farstukvist. De uppräknade åtgärderna torde rymmas inom en byggnadsarea på ca 40-45 m2.  
 
Den komplementbyggnad för vilken det beviljats lov för 2009-07-24 har inte uppförts enligt 
det beviljade lovet. Den byggnad som uppförts (2009) överensstämmer i stort med lovet när 
det gäller placering och byggnadsarea (115 m2 enligt lov, 118 m2 enligt kontrollmätning) men 
avviker helt i utförande. Byggnaden har uppförts med förhöjt väggliv och med inredningsbar 
övervåning. Takfönster har satts in löpande under 2013 – 2017. Byggnaden uppskattas ha en 
bruttoarea om ca 193 m2 istället för de 115 m2 som det beviljades lov för. Eftersom byggna-
den inte har uppförts enligt det beviljade lovet saknas bygglov för byggnaden.  
 
Utöver ovan nämnda komplementbyggnad har ytterligare en komplementbyggnad uppförts. 
Denna komplementbyggnad uppfördes 2016 enligt uppgift från fastighetsägaren och har en 
byggnadsarea/bruttoarea på 140 m2. Byggnaden har ett mer klassiskt utförande som komple-
mentbyggnad men har en byggnadsarea som är betydligt större än bostadshusets. Byggnaden 
är även placerad nära tomtgräns, som närmast 1,8 meter. Fastighetsägaren har inhämtat un-
derskrifter från grannar. När en så stor byggnad placeras så nära tomtgränsen är det rimligt att 
byggnadsnämnden prövar placeringen och hör berörda grannar.  
 
På fastigheten har fastighetsägarna även skapat en yta för uppställning av Attefallshus av-
sedda för försäljning. Denna uppställning är att betrakta som upplag och är bygglovspliktig 
enligt PBF 6 kap. 1 § punkt 2.  
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Upplysningar 
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 54§ PBL. 
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att bygg- och miljönämnden beslutat om byggsankt-
ionsavgift ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp enligt 9 kap. 2§ PBF. Bygglov i 
efterhand räknas inte som rättelse. 
 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
Om en byggherre, ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnads-
nämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga denne att inom en viss tid rätta åtgärden (rättelse-
föreläggande). 
 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
En rättelse innebär att den olovliga åtgärden tas bort. 
 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
 
 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 
Knivsta kommun 
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Beräkning av sanktionsavgift 
Bilaga 2 – Yttrande  
Bilaga 3 – Fotografier 
Bilaga 4 – Ortofoto 2011, 2014, 2017 
Bilaga 5 – Karta inmätning 
Bilaga 6 – Ritningar bostadshus och garage från tidigare bygglov beviljat 2009-07-24 
Bilaga 7 – Ritningar från bygglov sökta i efterhand (BMK 2019-259) 
Bilaga 8 – Tidigare riktlinjer sammanhållen bebyggelse (UPPHÄVDA 2019-05-21) 
Bilaga 9 – Hur man överklagar 
 
 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare  
 
Kopia till övriga 
Akten 

 



 
 

 
Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

 
 

 
 
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 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till Bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  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. 
 
 





Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2019-76

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  57

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 1 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 §
plan och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 eller 8 §
första stycket 3 eller 4 plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10,
12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
1. för ett en eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea,

Beräkning

Sanktionsarea  42

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,5*46500)+(0,005*46500*42)

Beräknad sanktionsavgift
 

33 015 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2019-76

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  140

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning

Sanktionsarea  125

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*46500)+(0,005*46500*125)

Beräknad sanktionsavgift
 

40 688 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2019-76

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Andra anläggningar än byggnader

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 Upplag, materialgård, tunnel, bergrum,
parkeringsplats eller begravningsplats

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket
5 plan och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan byggnadsnämnden har
gett ett startbesked är:
4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det
gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats.

Beräkning

Area  50

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,005*pbb*area)

Beräkning  (0,025*46500)+(0,005*46500*50)

Beräknad sanktionsavgift
 

12 788 kr
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Riktlinjer vid tolkning av begreppet ”Sammanhållen bebyggelse ” 
 
Diarienummer 2015-64 
 
 
Sammanhållen bebyggelse 
Bygg- och miljönämndens tolkning av begreppet ”sammanhållen bebyggelse” är 
fortsättningsvis: 
 
Minst tre tomter som angränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 
parkmark, bebyggd med en huvudbyggnad vardera. En eller två angränsaden tomter är utanför 
sammanhållen bebyggelse, oavsett antal komplementbyggnader eller övriga byggnadsverk. 
 
Bygglovbefriade åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse 
För fastighet utanför sammanhållen bebyggelse får följande åtgärder utföras utan bygglov: 
  
En liten tillbyggnad: Tillbyggnaden får inte överstiga 50 % av huvudbyggnadens 
byggnadsarea och inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd. 

 
Komplementbyggnad: Komplementbyggnaden får inte överstiga 50 % av huvudbyggnadens 
byggnadsarea och inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd. 

Friytor är vägledande i hur mycket en tomt kan bebyggas. 

Observera att samtliga gällande byggregler även gäller för bygglovbefriade åtgärder. 

Skäl till förändrad definition 
Behov av en gemensam och tydligare tolkning som underlättar för invånare samt 
handläggning av dessa frågor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagna av BMN 2015-11-24 

























































Bygg- och miljökontoret

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se

www.knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013

Magnus Malmström 2019-09-02 Diarienummer

knivsta@knivsta.se MI.2019.418

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun

Bygglovsenheten

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

SKRIVELSE

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av ett
enbostadshus på OLUNDA 4:6 i Knivsta kommun.

Byggenhetens diarienr: 2019.298

Sökande:

Utlåtande
Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation för ett enbostadshus på
fastigheten OLUNDA 4:6 i Knivsta kommun.

Bedömning

Miljöenheten har fått ovanstående ärende för granskning enligt miljöbalken. Utlåtandet utgår
från i dag kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt.

Dricksvatten

Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h). Miljöenheten har inga uppgifter om grundvattnets
kvalitet.

Enskilt avlopp

I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Enligt SGUs jordartskartan består marken i området till största delen av sandig morän.
Inom det närmsta 20-40 meterna från tänkt placering av huset finns inga diken eller
åkerdränering, för avledning från reningsverk eller markbädd.
Miljöenheten bedömer att det, p.g.a. förhållandena i området samt närbelägna
avloppsanläggningar, är relativt lätt att anordna ett enskilt avlopp.

Dnr BMK 2019-000298 – Ankom 2019-09-02
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Markområde/Biotoper

Den tänkta platsen för uppförande av huset är omgiven av träd (mindre gles blandskog) och
buskar.

För uppförande av hus, samt infartsväg och eventuellt garage bedöms inte något skyddsvärt, som
biotoper och fågelskydd påverkas negativt i någon större omfattning.

Hästar och övrig djurhållning

Vid inspektionen noterades inga hästhagar eller annan djurhållning i närheten av rubricerad
fastighet och tänkt placering av huset.

Garage

Om garage ska uppföras bör dessa inte förses med avloppsbrunn. Om detta ändå görs ska
oljeavskiljare installeras. Anmälan om oljeavskiljare ska göras till Bygg- och miljönämnden.
Blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.

Övrigt

Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplan, avseende uppförande av ett enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag
kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt. Inspektion utfördes av undertecknad den
27 augusti 2019.

För Miljöenheten

Magnus Malmström

Miljöinspektör
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Robert Fåhraeus

Från: Anna-Carin Näreskog <anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se>
Skickat: den 21 augusti 2019 09:22
Till: Knivsta Kommun
Kopia: Robert Fåhraeus
Ämne: Roslagsvattens yttrande på remiss förhandsbesked, BMK2019-298

Hej! 
  
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-298 på remiss daterad 2019-08-20 avseende bygglov för 
nybyggnad av 1 st enbostadshus på fastigheten OLUNDA 4:6 och har följande att anföra.  
  
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar. Det finns inga 
allmänna ledningar i området. Det finns inga planer på att bygga ut allmänna va-ledningar i området.  
  
Fastighetens vatten- och avloppsförsörjning måste lösas med enskilda anläggningar.  
  
Roslagsvatten AB har inget att erinra mot föreslagen byggnation. 
  
  
Bästa hälsningar 
Anna-Carin 
  

 
  
Anna‐Carin Näreskog 
Kommunansvarig Knivsta kommun 
Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 
Dir: 08‐540 835 18, Vxl: 08‐ 540 835 00  
roslagsvatten.se 
  
  
  
  
  

Från: Robert Fåhraeus <Robert.Fahraeus@knivsta.se>  
Skickat: den 20 augusti 2019 12:46 
Till: Anna‐Carin Näreskog <anna‐carin.nareskog@roslagsvatten.se> 
Ämne: Remiss förhandsbesked, BMK2019‐298 
  
Hej! 
Se bifogad remiss. 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Robert Fåhræus 
Bygglovarkitekt 
  
Knivsta kommun 
Centralvägen 18 
741 75 Knivsta 
018-34 70 00 
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robert.fahraeus@knivsta.se 
  





Knivsta den 6 september 2019 
 
 
Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, BMK 2019-
000298 
 
Inledning 
Jag har från Knivsta kommun emottagit ett brev angående möjlighet till yttrande angående 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Jag ser med stor förvåning att frågan gäller 
nybyggnation av både hus och garage på den avsmalnande förlängningen av fastigheten 
Olunda 4:6, en förlängning som jag redan för många år sedan konstaterat att den inte kan bli 
aktuell för bebyggelse, eftersom den helt enkelt är för smal. 
 
Byns karaktär 
Byn, med de äldsta husen byggda redan på 1700-talet, består för närvarande av 12 bostadshus 
utplacerade med för byn typiska avstånd mellan de olika husen, vilket ger den en karaktär 
passande det lantliga läget. En karaktär som var orsak till att vi valde att köpa fastigheten 
Olunda 4:7 för ett stort antal år sedan. De hus som har tillkommit under de senaste 20 åren 
och som har placerats i centrala delar av byn (Olunda 4:4 och Olunda 4:8), har placerats på 
sedan långt tidigare av avstyckade tomter, tomter som är av för området passande storlek. 
Byns karaktär har således kunnat bibehållas. Någon förtätning av byn av det slag som nu 
övervägs har överhuvudtaget aldrig skett. Nybyggnation eller förhandsbesked för 
nybyggnation har nyligen utförts/beviljats för två bostadshus. Båda dessa har avsett en 
utbredning av befintlig bebyggelse och inte som i detta fall en förtätning. Ett hus har byggts i 
förlängningen av vägen som går genom byn och positivt förhandsbesked har lämnats för ett 
bostadshus på nordvästsidan av vägen. I området nordväst om vägen finns i nuläget endast tre 
bostadshus och där finns således lämpliga ytor till förfogande. De platser där det nya och det 
planerade bostadshuset har placerats är följaktligen lämpliga för nybyggnation, eftersom de 
utökar utbredningen av byn, snarare än att de skapar en förtätning av densamma. 
 
Byn har även en karaktär av att ligga inbäddad i skog och om den föreslagna nybyggnationen 
skulle ske föreligger det avsevärd risk att en del av träden på fastigheten Olunda 4:6 kan 
komma att avverkas, vilket även detta skulle förändra byns karaktär. Ytterligare en faktor att 
ta hänsyn till är att det bör vara ett tillräckligt stort antal träd som står tillsammans för att 
kunna stå emot hård vind och stormar, stormar som sannolikt kommer att bli ännu kraftigare i 
framtiden. Som exempel finns i nuläget några träd placerade på ömse sidor om tomtgränsen 
mellan Olunda 4:6 och Olunda 4:7 vilka ger en naturlig avskärmning mellan fastigheterna. 
Om några av dessa träd, eller träd längre in på Olunda 4:6, skulle komma att avverkas så ökas 
risken avsevärt att träd vid stormar kan komma att falla över bostadshus. Det finns således 
ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid övervägandet om bygglov för den aktuella 
fastigheten.  
 
Föreslagen placering av byggnader 
Enligt bifogade kartredovisning framgår det att den byggnad som skall placeras närmast en 
annan byggnad kommer att befinna sig endast 6 m från densamma. En närhet mellan 
byggnader (belägna på olika fastigheter) som inte föreligger någon annanstans i byn. Det 
handlar förvisso om två garage (Olunda 4:7 och Olunda 4:6) och inte om bostadshus, men det 
är ändå en olämplig förtätning av byggnationen. Placering av ytterligare byggnation i byn är 
givetvis välkommet, men dess placering bör övervägas med mycket stor omsorg så att byns 
karaktär bibehålls. 








