
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2021-08-17  
 

 

  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 24 augusti 2021, kl 13:00 - EndTime 
Plats: Distanssammanträde via Zoom. Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus finns bokad. 
Länk till mötet skickas separat i mejl. 
 
Ordförande: Claes Litsner (S) 
Sekreterare: Eva Paulsrud  



 
 

 

  Bygg- och miljönämnden 
 

Kallelse/föredragningslista 2 (3)  
2021-08-17  
  

 

Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag onsdag 25 augusti)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Delegationsbeslut miljö juni-juli 2021 
b) Delegationsbeslut Public 360 2021-06-14—
2021-2021-08-16 
c) Delegationsbeslut bygg m.fl. juni-juli 

  

 Informationsärenden   

5. Information om strandskydd Haknäs 
(Gabriel Winter) 

 

6. Information om Virkesladan 
(Henri Lehtonen) 

 

 Beslutsärenden   

7. Uppföljning av bygg- och miljönämndens 
rutiner för att förebygga oegentligheter  
(Karin Allard) 

BMN-2021/137 

8. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus , 
SÄRSTA 38:4, BMK 2021-000333 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/203 

9. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(134 lgh), ÄNGBY 1:136, BMK 2021-000329 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/155 

10. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(141 lgh och 4 lokaler), GREDELBY 21:1, BMK 
2021-000049 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/147 
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Kallelse/föredragningslista 3 (3)  
2021-08-17  
  

 

11. Bygglov för parkering/upplag av fordon och 
maskiner, HUSBY-TIBBLE 1:11 (STRÖMSBRO 
117), BMK 2021-000150 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/201 

12. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, BJÖRKDAL 1:4, BMK 2021-
000349 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/204 

13. Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus , 
VICKEBY 1:9 (VICKEBY 18), BMK 2021-
000358 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/205 

14. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus, ALSIKE-ÅRBY 2:1, BMK 2021-
000304 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/202 

15. Ekonomisk uppföljning per juli för bygg- och 
miljönämnden 2021 
(Edvin Johansson) 

BMN-2021/4 

16. Bygg- och miljönämndens 
sammanträdestider 2022 
(Eva Paulsrud) 

BMN-2021/209 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-02 

Diarienummer 
BMN-2021/137 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning av Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga 
oegentligheter 

 
Förslag till beslut 
 

1. Nämnden beslutar att godkänna rapporten Uppföljning av Bygg- och miljönämndens 
rutiner för att förebygga oegentligheter och dess utvecklingsområden.  

2. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen för kännedom då Bygg- och miljönämnden 
ska sända över ett utvecklingsområde till Kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Begreppet oegentligheter, i det här sammanhanget, innefattar dels risken för att en extern 
aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. 
Dels risken för att kontorets medarbetare är jäviga i beslut eller handläggning, tar mutor, stjäl 
eller på annat sätt missbrukar ett förtroende. Denna uppföljning har genomförts genom 
intervjuer/avstämningar med chefer inom Bygg- och miljökontorets verksamhet, jurist, 
upphandlingschef, genom att rutiner begärts in, samt genom att en enkät skickats ut. Ett 
antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter har identifierats, vilka Bygg- och 
miljönämndens verksamhet behöver arbeta med. Dessa utvecklingsområden och 
åtgärdspunkter handlar om utbildning, att skriftliga rutiner behöver upprättas, samt att 
upphandlingsprocessen behöver ses över. 
 
Bakgrund 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras.  
 
Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 genomfördes en 
riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken för att 
verksamheten har otillräckliga rutiner för att förebygga förekomsten av oegentligheter 
behövde följas upp. Med anledning av det har denna uppföljning genomförts. 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-02 
Rapport Uppföljning av Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetscontroller 
 
 

 
Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef 
 

  



     Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter - BMN-2021/137-1 Uppföljning av Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter : Uppföljning av Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Detta är en uppföljning som inte påverkar barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Uppföljning av Bygg- och 
miljönämndens rutiner för att 
förebygga oegentligheter 

 

 

 

Kontrollområde i nämndens interna kontrollplan 2021 

BMN-2021/137 
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Inledning  
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: ändamålsenlighet, 

kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar och regler samt att 

allvarliga brister upptäcks och hanteras.  

 

Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 genomfördes en riskanalys med 

nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken för att verksamheten har otillräckliga rutiner för att 

förebygga förekomsten av oegentligheter behövde följas upp. Med anledning av det har denna uppföljning 

genomförts. Syftet med uppföljningen är att följa upp om Bygg- och miljönämndens verksamheter har tillräckliga 

rutiner för att förebygga oegentligheter.  

 

Kontrollmoment: Uppföljning av rutiner för att hantera förekomsten av oegentligheter i verksamheten finns och är 

tillräckliga, kända, accepterade och efterlevda. 

 

Bakgrund och genomförande  

Begreppet oegentligheter, i det här sammanhanget, innefattar dels risken för att en extern aktör – företag eller 

privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Dels risken för att kontorets medarbetare 

är jäviga i beslut eller handläggning, tar mutor, stjäl eller på annat sätt missbrukar ett förtroende.1 

Oegentligheter är ett icke önskvärt beteende eller handling som innebär negativ påverkan på myndighetens 

anseende och/eller verksamhet. Förtroende är en av myndighetens viktigaste tillgång. Förtroende kan skadas fort 

och kan ta lång tid att bygga upp igen.2 

 

SKR3 beskriver att kommuner ska förebygga, leta och agera för att komma åt oegentligheter. Relevanta rutiner och 

riktlinjer, riskbedömningar samt uppföljning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. God kunskap och 

medvetenhet hos medarbetare kan till stor del bidra till att oegentligheter förhindras eller upptäcks i ett tidigt 

stadium. Medarbetare behöver vara professionellt förberedda på att avvikelser kan uppstå och rutinmässigt kunna 

agera vid dessa eventuella händelser. Om man systematiskt letar efter, kontrollerar och följer upp brister innebär 

det att avvikelser kommer upptäckas. Då avvikelser upptäcks måste det finnas tydliga rutiner för vilka åtgärder 

som ska vidtas, beroende på vilken typ av brist som hittats. Det får inte finnas några tveksamheter om hur man ska 

agera då en svår situation uppstår. Grundregeln är att alltid agera snabbt.4 

En del av bakgrunden till att nämnden bedömde att den här uppföljningen behövde genomföras var för att 

Miljöenheten och Avfallsenheten tidigare var organiserade under olika kontor, men slogs ihop under samma kontor 

i och med årsskiftet 2020/2021. Det innebär att Miljöenheten nu utövar tillsyn på den egna verksamheten, vilket 

kan innebära en ökad risk för oegentligheter.  

 

Uppföljningen har genomförts genom avstämningar/intervjuer med samhällsbyggnadschef, bygglovschef, chef vid 

Miljöenheten, upphandlingschef och kommunens jurist, samt genom att en enkät skickats ut till 

samhällsbyggnadschef och till samtliga medarbetare vid Byggenheten och Miljöenheten. Enkäten är skapad med 

                                                           
1 Se SKR:s beskrivning av fusk, oegentligheter och bedrägerier: 

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/fuskoegentligheterkorruptioninternkontroll/motverkafus

kochoegentligheter.11320 html samt Ekonomistyrningsverkets beskrivning av Oegentligheter: https://www.esv.se/statlig-

styrning/intern-styrning-och-kontroll/myndighetsledningens-ansvar/forebygg-oegentligheter/ 
2 Se sidan 10 och 17 i Ekonomistyrningsverkets vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll - Att komma vidare i 

arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter. 
3 Sveriges, kommuner och regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är 

medlemmar. 
4 https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/fuskoegentligheterkorruptioninternkontroll/motverkafu

skochoegentligheter.11320.html 
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SKR:s Checklista för att förhindra fusk och oegentligheter5 som utgångspunkt. Enkäten redovisas i bilaga 1. 

Rutiner för oegentligheter har begärts in.  

 

Resultat av intervjuer och enkät 

Enhetscheferna vid Byggenheten och Miljöenheten fick frågan om skriftliga rutiner för att förebygga, leta efter 

eller agera vid oegentligheter, men sådana rutiner saknas. Enhetscheferna beskriver att de diskuterar kring 

oegentligheter på enheterna, men att de inte har några skriftliga rutiner för detta.  

Bygg- och miljönämnden har fått en utbildning om mutor och jäv från jurist inom kommunen, varför kunskap 

finns inom nämnden. Jurist beskriver dock att detta inte ersätter ett systematiskt arbete inom nämndens 

verksamheter.  

 

Upphandlingschef beskriver vilka rutiner kommunen har för att undvika oegentligheter vid upphandlingar. 

Kommunen undersöker om företag är kreditvärdiga och gör kontroller mot Kronofogdens och Skatteverkets 

register. Däremot finns det mer kommunen skulle kunna göra. Exempelvis kan Upphandlingsmyndigheten hjälpa 

till och vägleda vid jävssituationer. Upphandlingsmyndigheten har ett verktyg som vi kan använda oss av vid 

upphandlingar i form av en jävsdeklaration6, vilken bland annat Östhammars kommun använder sig av.  

 

Vid Miljöenheten diskuterar de regelbundet kring mutor och har under våren haft en genomgång av vilka rutiner 

som gäller. Enhetschefen uppger att de också ska ta fram en skriftlig rutin för oegentligheter. Hon informerar om 

att arbetet med tillsyner fortskrider som tidigare och att det inte blivit någon skillnad i arbetssätt sedan i 

hopslagningen med Avfallsenheten. De har dock diskuterat kring att enhetscheferna sitter i samma ledningsgrupp. 

Miljöenheten har en rutin för handläggning och rutinerna är likadana oavsett om objekten för tillsyn är interna 

inom kommunens verksamhet eller externa.  

 

Enhetschefen för Byggenheten berättar att de har rutiner för att handläggningen ska ske enligt gällande lagstiftning. 

Om beslut fattas på enheten som strider mot lag så ser enhetschefen det. De har diskuterat mycket kring jäv vid 

enheten, men inte lika mycket om mutor. Situationer bygger i många fall på medarbetarnas moral. Det sker 

exempelvis ingen kontroll hur en medarbetare agerar vid tillsyn efter anmälan om svartbyggen. I teorin skulle den 

medarbetare som utför tillsynen kunna bli mutad vid en sådan tillsyn. I övrigt finns självsanerande faktorer i 

handläggningen vid Byggenheten. Vad gäller ansökningar om bygglov kan rapport om delegationslistan dras ut 

och delegationslistan redovisas för nämnden. Bygglovsärenden granskas gemensamt på enheten enligt rutin då de 

kommer fram till att det ska fattas ett beslut. Enheten har rutiner kring jäv i bygglovsärenden, dock inte skriftliga.  

 

Cirka hälften av de som svarade på enkäten anser att det finns tydliga och lättillgängliga rutiner för att förebygga, 

leta efter och agera vid oegentligheter. Lika många tyckte tvärtom att rutinerna för detta inte är tillräckliga. De som 

gav ett negativt svar beskriver att de inte vet om sådana rutiner finns, eller vart de finns. En av de svarande skriver 

att de inte har några skriftliga rutiner, utan att de i sitt arbete använder sig av sunt förnuft.  

 

När det gäller roll-/ansvarsfördelning för att komma tillrätta med oegentligheter anser de flesta att denna är tydlig 

eller delvis tydlig. En av de svarande beskriver gällande ansvarsfördelningen att enhetschefen ska kontaktas vid 

oegentligheter.  

 

En majoritet av de som svarade på enkäten är delaktiga då förfrågningsunderlag eller avtal skapas. Av dessa anser 

de flesta att kontrollmöjligheter för att förebygga, leta efter och agera vid oegentligheter beaktas då 

förfrågningsunderlag eller avtal utformas. Av de som deltar i de här processerna ansåg dock ett par att detta inte 

                                                           
5 https://skr.se/download/18.32563d7d1784aa279ecf6/1616160493310/Checklista-f%C3%B6rhindra-fusk-och-oegentligheter.pdf 
6 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forebygg-korruption/javsdeklaration 
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beaktas, eller bara delvis beaktas. De som gav ett negativt svar beskriver att de saknar kunskap, samt tar hjälp av 

Upphandlingsenheten.  

 

De flesta ger ett negativt svar på frågan om återkommande utbildningar om oegentligheter genomförs för både 

nyanställda och befintlig personal.  

 

Utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Inom ramen för denna uppföljning har ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter identifierats, vilka Bygg- 

och miljönämndens verksamhet behöver arbeta med. Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter listas nedan.   

 

 Skriftliga rutiner behöver upprättas, där det ska framgå hur verksamheten ska arbeta med att förebygga, 

leta efter och agera vid oegentligheter. I dessa rutiner ska det finnas en tydlig roll- och ansvarsfördelning så 

denna fördelning blir tydlig för alla medarbetare.7 

 Verksamhetens medarbetare behöver utbildning inom området, då god kunskap och medvetenhet hos 

medarbetare bidrar till att oegentligheter förhindras eller upptäcks i ett tidigt stadium.8 

 Bygg- och miljönämnden ska sända över följande utvecklingsområde till Kommunstyrelsen: 

Upphandlingsprocessen bör ses över för att utreda om den behöver stärkas ytterligare för att motverka 

oegentligheter.  

 

 

  

                                                           
7 https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/fuskoegentligheterkorruptioninternkontroll/motverkafu

skochoegentligheter.11320.html 
8 https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/fuskoegentligheterkorruptioninternkontroll/motverkafu

skochoegentligheter.11320.html 



       miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter - BMN-2021/137-1 Uppföljning av Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter : Rapport - Uppföljning av Bygg- och miljönämndens rutiner för att förebygga oegentligheter.

 
 

5 

 

 

Bilaga 1 Enkätfrågor  
 
 
1, Jag anser att det finns tydliga och lättillgängliga rutiner för att förebygga, leta efter och agera vid 
oegentligheter? 
 
2, Vi har en tydlig roll-/ansvarsfördelning för att komma tillrätta med oegentligheter? 
 
3, Då förfrågningsunderlag och avtal utformas beaktas kontrollmöjligheter för att förebygga, leta efter och 
agera vid oegentligheter? 
 
4, Återkommande utbildningar om oegentligheter genomförs för både nyanställda och befintlig personal? 
 
5, Lämna gärna en övrig synpunkt/kommentar: 



 § 95 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus , SÄRSTA 38:4, BMK 2021-000333 - BMN-2021/203-1 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus , SÄRSTA 38:4, BMK 2021-000333 : BMK 2021-000333

Sida 1 av 5 

   
 

  
 

Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-13 

Diarienummer 
BMK 2021-000333 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Särsta 38:4 

Sökande:  Sisyfos AB 
   
 Kivra: 556418-3472 
 106 31 Ekerö  

 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus  
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd 
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 
PBL. 

3. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med kommunens fastställda taxa,  
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

4. Bygg- och miljönämnden ger tillstånd att verkställa lovet omedelbart med stöd av 9 
kap. 42a § PBL. 

5. Beslutet justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus, som kommer att byggas 
samman med befintlig byggnad på Särsta 38:4, som ligger inom detaljplanerat område. Det 
har redan beviljats ett bygglov för flerbostadshus på platsen, men eftersom större ändringar 
har skett efter beviljat bygglov har sökande skickat in en ny bygglovsansökan. Skillnaderna 
gäller bland annat fönstersättning, material och kulör på fasaden och att de två 
byggnadskropparna inte längre täcks av ett gemensamt tak.  

Åtgärden bedöms planenlig och samhällsbyggnadskontoret anser att fasadkulören kan 
accepteras eftersom det tydligt bryter av mot Margaretahemmets ljusa fasad. Antal 
parkeringsplatser anses följa parkeringsnormen och friytan på tomten och i närheten av den 
bedöms vara tillräckligt stor.  

 



 § 95 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus , SÄRSTA 38:4, BMK 2021-000333 - BMN-2021/203-1 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus , SÄRSTA 38:4, BMK 2021-000333 : BMK 2021-000333
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Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Särsta 38:4, som 
ligger inom detaljplanerat område. Byggnaden kommer att byggas samman med befintlig 
byggnad och kommer bland annat att rymma 35 lägenheter och 4 föreningslokaler.  

Det har redan beviljats ett bygglov för flerbostadshus på platsen (BMK 2020-076) och 
byggnationen har påbörjats, men eftersom större ändringar har skett efter beviljat bygglov 
har sökande skickat in en ny bygglovsansökan. Skillnaderna gäller bland annat 
fönstersättning, material och kulör på fasaden och att de två byggnadskropparna inte längre 
täcks av ett gemensamt tak.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
Lennart Gullberg 
svartviksslingan 69 
167 38 Bromma 
Den kontrollansvarige är certifierad till och med 2021-10-17, har behörighetsnivå K 
(komplicerad art) och behörighetsnummer SC0813-11.  
 
Motiv 
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen byggnation är förenlig med gällande detalj-
plan och anser att den är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen samt till den före-
slagna användningen. Enligt en av planbestämmelserna i detaljplanen ska byggnadens 
fasadkulör inte överensstämma med Margaretahemmets fasadkulör. Planbeskrivningen tar 
upp Margaretahemmets höga miljöhistoriska, samhällshistoriska och arkitekturhistoriska  
värden och att den nya bebyggelsen bör utformas med höga krav på arkitektonisk kvalitet 

och med respekt till omgivande bebyggelse. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska 
vara av god arkitektur och visa på vår tids arkitektur.  
 
Föreslagen byggnation betraktas som en nybyggnad direkt sammanbyggd med befintlig 
huvudbyggnad och alltså inte som en tillbyggnad av Margaretahemmet. Denna bedömning 
görs utifrån det faktum att den nya byggnaden som byggs mot och delvis ovanpå den gamla 
strålningskliniken kommer att fungera helt självständigt som huvudbyggnad. 
 
Antalet parkeringsplatser enligt Knivsta kommuns parkeringsnorm uppfylls.  

Friyta för lek och utevistelse finns på innergården samt i omgivande naturområde. Friytan 
bedöms vara tillräckligt stor.  

Avgift 
Bygglov m.m., 60 % av vad ett nytt lov kostar 144 799 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 3 995 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår, om det inte är obehövligt.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Gällande detaljplan är ”Margaretahemmet Särsta 38:4, 0330-P2019/6” som vann laga kraft 
2019. Planen anger att användningsområdet är bostäder och centrumändamål i maximalt tre 
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våningar. Planen anger också att en byggnad på den här platsen inte får ha fasader som 
överensstämmer med Margaretahemmets kulör. Planbestämmelserna anger också att 
nockhöjden på aktuell byggnadskropp inte får överstiga höjden på den nedre takfoten på 
Margaretahemmets södra fasad. 
 
Yttranden 
Föreslagen byggnation bedöms planenlig och därmed har inga yttranden tagits in från 
grannar eller myndigheter.  
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har 
meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 
kap. 3 § PBL. Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då 
beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 
  
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till din nya 
bostad. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta Kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 

 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
Övriga underlag för beslut 
Fastställda ritningar framgår av ritningsförteckning inkommen 2021-07-09, undantaget 
parkeringsutredning och dagvatten-PM. Dessutom fastställs en fasadritning inkommen 2021-
08-04.  
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Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Kontrollansvarig 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 

 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-12 

Diarienummer 
BMK 2021-000329 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Ängby 1:136 

Sökande:  Ängby 1:136 Fastighets AB 
   
 Box 439 
 441 29 Alingsås 

 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (134 lgh) 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (134 lgh) 
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 
PBL. 

3. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med bygg- och miljönämndens 
fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ängby 1:136, som ligger inom 
detaljplanerat område. De 134 lägenheterna kommer att fördelas på två hus. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att åtgärden är planenlig och att utformningen är anpassad 
till omgivningen. Enligt inkomna utredningar bedöms frågor såsom friyta, dagvatten, buller, 
parkering och tillgänglighet vara möjliga att lösa.  

Antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar följer Knivsta kommuns antagna parkeringsnorm 
och placeringarna bedöms vara lämpliga.  

 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 134 lägenheter på fastigheten 
Ängby 1:136, som ligger inom detaljplanerat område. Lägenheterna är fördelade över två 
hus.  
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Enligt Knivsta kommuns parkeringsnorm ska det minst finnas 35 bilparkeringsplatser och 205 
cykelparkeringsplatser. Det kommer att skapas 39 bilparkeringsplatser, varav 3 
bilpoolsplatser och 2 tillgängliga parkeringsplatser (HKP) samt 288 cykelparkeringsplatser. 
Bilparkeringarna kommer att placeras i bottenvåningens garage.  
 
Förutom på balkongerna kan utevistelse bland annat ske på friytan i den sydvästra delen av 
fastigheten.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
Per Nordlund 
Projektidé i Uppsala AB 
Törnlundsgatan 4 
753 24 Uppsala 
Den kontrollansvarige är certifierad till och med 2021-11-09, har behörighetsnivå K 
(komplicerad art) och behörighetsnummer 3449.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen byggnation är förenlig med gällande 
detaljplan och att den är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen, exempelvis 
kommande byggnation på grannfastigheten Ängby 1:137.  
 
Enligt 1 kap. 4 § plan- och byggförordningen ska en källare anses vara en våning endast om 
golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens 
medelnivå invid byggnaden. I detta fall är avståndet mindre än 1,5 meter. Dessutom gör 
utformningen, med få fönster, och användningssättet, t.ex. parkeringsplatser, att 
helhetsbedömningen är att det kan definieras som en källare snarare än en våning.  
 
Antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar anses vara tillräckligt. Friytan bedöms vara 
lämplig och tillräckligt stor.  
 
Avgift 
Bygglov m.m. 371 280 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 8181 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Ängby 1:136 ligger inom detaljplanerat område, gällande detaljplan är ”Centrala Ängby” som 
vann laga kraft 2019-03-21. På den aktuella platsen medger detaljplanen bostadsändamål 
och centrumändamål, antal våningar får vara 3-6. Övriga planbestämmelser framgår av 
detaljplanen.  
 
Yttranden 
Eftersom åtgärden har bedömts planenlig har inga synpunkter från grannar eller myndigheter 
hämtats in.  



 § 96 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (134 lgh), ÄNGBY 1:136, BMK 2021-000329 - BMN-2021/155-1 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (134 lgh), ÄNGBY 1:136, BMK 2021-000329 : BMK 2021-000329

Sida 3 av 5 

 
 

 

  

 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har 
meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 
kap. 3 § PBL. Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då 
beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till din nya 
bostad. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta Kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 

 
I detta ärende krävs utstakning (finutstakning), vilket innebär en kontrollmätning av en 
byggnads läge. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs 
av Knivsta kommuns kart- och gisenhet. Beställning ska göras i god tid på blankett för 
utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida. Om du önskar få blankett med post 
eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet, telefon 
kontaktcenter 018-34 70 00.  
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
Övriga underlag för beslut 
Fastställda ritningar framgår av ritningsförteckning inkommen 2021-08-05, dock fastställs inte 
handlingar såsom ansökningsblankett, anmälan kontrollansvarig, bullerutredning och 
tekniska ritningar.  

 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare Ängby 1:136 
Kontrollansvarig 
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Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-16 

Diarienummer 
BMK 2021-000049 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Gredelby 21:1 

Sökande:  Johan Gustafsson 
   
 c/o Genova, Smålandsgatan 12 
 111 46 Stockholm 

 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (141 lgh och 4 lokaler) 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (PBL). 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 
PBL. 

3. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med bygg- och miljönämndens 
fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1, som 
ligger inom detaljplanerat område. Flerbostadshuset kommer att bestå av två huskroppar och 
kommer att rymma totalt 141 lägenheter och 4 verksamhetslokaler. Åtgärden anses vara 
planenlig och anses ha en god form-, färg- och materialverkan. Bilparkeringsplatser kommer 
att vara förlagda i källarplan både på aktuell fastighet och i Willys-huset omkring 200 meter 
norr om Gredelby 21:1. Antalet parkeringsplatser bedöms vara i tillräckligt antal och lämpligt 
placerade.  

 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1 
(kvarter B), som ligger inom detaljplanerat område. Flerbostadshuset kommer att bestå av 
två huskroppar, B1 och B2, och kommer att rymma totalt 141 lägenheter och 4 
verksamhetslokaler. Hyresgäster till lokalerna är ännu inte bestämda.  
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Utformning samt material- och kulörval framgår av fasadritningar respektive material- och 
kulörbeskrivning. Sammanfattningsvis kommer det på fasaderna att bli tegelpartier, putsade 
partier och träpanelspartier. På det norra huset B1 mot kommunhusets röda fasad kommer 
det att bli tegel och puts i gröna kulörer. Längre söderut blir det bland annat bruna fasad-
kulörer. Mot prickmark kommer taken att ha taklutning på 30 grader (hus B1) och 65 grader 
(hus B2). För att reducera bullret från järnvägen kommer en hög bullerskärm att placeras 
mellan de två huskropparna i väster. Sökande har skickat in en beskrivning där de motiverar 
de utformningsval de har gjort.  
 
Bilparkeringsplatser kommer att placeras i källarplanet (34 platser, varav 3 bilpoolsplatser) 
samt i Willys parkeringsgarage (19 platser), vilket ligger omkring 200 meter norrut på 
fastigheten Gredelby 7:89. Det kommer att bli 600 cykelparkeringsplatser inom fastigheten 
Gredelby 21:1, förlagda både utomhus och i källaren. Antalet platser anses följa Knivsta 
kommuns parkeringsnorm. Parkeringsnormen kommer även att uppfyllas vid Willys, trots att 
19 platser kommer att användas av boende på Gredelby 21:1. Servitutsavtal för platserna vid 
Willys har tagits fram.  
 
Utevistelse och lek kan ske på balkonger respektive på innergården.   
 
Dagsljusanalys har tagits fram och vissa justeringar har gjorts gällande exempelvis kulörer 
och planlösning. Det kvarstår några avsteg mot dagsljuskravet i Boverkets byggregler, men 
avstegen har bedömts vara acceptabla. Dagsljus är egentligen en fråga som kontrolleras 
inför startbesked, inte bygglov, men dagsljuset har i detta fall utretts i bygglovsskedet 
eftersom det skulle kunna bli svårt att få startbesked annars.  
 
Det finns ett separat marklov för schaktning, spontning och pålning, ärendenummer BMK 
2021-076. Ansökan beviljades 2021-04-16.  

 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
Per Liljestrand 
Box 237 
751 05 Uppsala 
Den kontrollansvarige är certifierad.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen byggnation är förenlig med gällande 
detaljplan och att den är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Kulörer, material 
och arkitektur anses vara lämpliga både med hänsyn till både den äldre bebyggelsen i söder 
och den mer moderna i norr. De gröna kulörerna på hus B1, som ligger närmast 
kommunhuset och flerbostadshusen nordost om kommunhuset, bedöms vara lämpliga både 
gällande kulör och mättnad jämfört med de röda, gula och orangea fasaderna på 
bebyggelsen i norr.  
 
Detaljplanens tillhörande planbeskrivning och gestaltningsprogram tar bland annat upp hur 
taken bör utformas. Hus B1 kommer att ha en lägre takvinkel än på framtagna skisser men 
taket, med takvinkeln 30 grader, bedöms vara planenligt och anses utgöra en bra övergång 
mellan det modernare kommunhuset och den äldre bebyggelsen söderut. Detaljplanen anger 
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att det får finnas olika lösningar på hur de översta våningarna utformas gällande indrag och 
markerad takfot, men illustrationerna i exempelvis gestaltningsprogram och planbeskrivning 
bedöms endast visa den ena varianten, den variant som inte finns på B1.  
 
Föreslagen åtgärd bedöms lämplig avseende frågor såsom buller, dagsljus, friyta och 
parkeringsplatser.  
 
Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig 
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. I 
planbeskrivningen står att gällande parkeringsnorm ska reglera parkeringsplatserna och att 
parkeringar i första hand avses att placeras i underjordiska garage. Det bedöms acceptabelt 
att 19 av 53 parkeringsplatser placeras på en annan fastighet omkring 200 meter bort 
eftersom det anses ligga inom ett rimligt gångavstånd och promenaden däremellan anses 
vara trafiksäker. Samhällsbyggnadskontoret ser även positivt på att det finns 3 
bilpoolsplatser inom egna fastigheten. 
 
Avgift 
Bygglov m.m. 426 972 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 14 380 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
Ingår. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område: ”Del av kv. Segerdal Gredelby 21:1 m.fl.” som vann laga kraft 
2020-07-09. På den aktuella platsen medges bostad och centrumändamål. Till detaljplanen 
hör även bland annat en planbeskrivning och ett gestaltningsprogram.  
 
Yttranden 
Eftersom åtgärden har ansetts vara planenlig har inga remisser eller grannehöranden 
skickats ut.  
 
Upplysningar 
Enligt detaljplanen ska marksanering ske innan startbesked för nybyggnation kan meddelas. 
Kontakta miljöenheten för mer information om marksaneringen.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har 
meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 
kap. 3 § PBL. Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då 
beslut om lov upphör att gälla. 
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I detta ärende krävs utstakning (finutstakning). Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning  
debiteras separat om de utförs av Knivsta kommuns kart- och gisenhet. Beställning ska 
göras i god tid på blankett för utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida. Om du 
önskar få blankett med post eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- 
och gisenhet, telefon kontaktcenter 018-34 70 00.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 
Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till de nya 
bostäderna. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta Kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
Övriga underlag för beslut 
Fastställda handlingar framgår av ritningsförteckning daterad 2021-08-13 (förutom 
dagsljusanalysen och area-sammanställningen) samt markplaneringsritning inkommen  
2021-05-26.  
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Kontrollansvarig 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  

 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-12 

Diarienummer 
BMK 2021-000150 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Husby-Tibble 1:11  
 

   
   
  
   

 
 

Bygglov för parkering/upplag av fordon och maskiner 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden avslår bygglov för parkering/upplag av fordon och maskiner 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med kommunens fastställda taxa, 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för parkering/upplag av fordon och maskiner på fastigheten 
Husby-Tibble 1:11, som ligger i ett bostadsområde utanför detaljplanerat område.  

Den ansökta verksamheten bedöms kunna medföra ökat buller för grannarna och ökad 
risk för förorening av mark och därmed närliggande dricksvattenbrunnar. Den ansökta 
verksamheten bedöms passa bättre in i ett industriområde eller på en större 
lantbruksfastighet så att avståndet till närboende blir större. Vi anser att bostäder och 
potentiellt störande verksamheter bör vara separerade från varandra så att olägenheter 
förebyggs. Dessutom kan ett upplag av maskiner och byggmaterial vara störande rent 
estetiskt för närboende och förbipasserande på stora vägen. Vi anser därför att 
bygglovet bör avslås. 

 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för parkering/upplag av exempelvis fordon och maskiner på 
fastigheten Husby-Tibble 1:11, som ligger i ett bostadsområde utanför detaljplanerat område. 
Det finns idag ett enbostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten, men sökande 
vill även kunna bedriva del av din verksamhet från fastigheten genom att kunna ställa upp 
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t.ex. maskiner som sedan hyrs ut. Fastigheten ligger i närheten av väg 77 och kommande 
drivmedelsstation.  
 
 
Motiv 

Den ansökta verksamheten bedöms kunna medföra ökat buller för grannarna och ökad 
risk för förorening av mark och därmed närliggande dricksvattenbrunnar. Den ansökta 
verksamheten bedöms passa bättre in i ett industriområde eller på en större 
lantbruksfastighet så att avståndet till närboende blir större. Bygg- och miljönämnden  
anser att bostäder och potentiellt störande verksamheter bör vara separerade från 
varandra så att olägenheter förebyggs. Dessutom kan ett upplag av maskiner och 
byggmaterial vara störande rent estetiskt för närboende och förbipasserande på stora 
vägen, området ligger inom riksintresseområde kulturmiljö. Bygg- och miljönämnden 
anser därför att bygglovet bör avslås. 

Sökande har bland annat anfört att deras verksamhet inte kommer att bullra nämnvärt, 
att det handlar om fåtal transporter per dag. De hänvisar även till att det redan bullrar 
mycket från väg 77. Bygg- och miljönämndens svar på detta är att det på grund av väg 
77 blir extra viktigt att inte tillföra ännu fler bullerstörande källor. Fastigheten ligger inom 
ett bostadsområde och då anses det vara lämpligt att endast icke-störande verksamheter 
tillåts. Även om verksamheten idag kanske inte bullrar så mycket finns det risk att 
bullernivåerna framöver ökas, detta kräver inte något nytt bygglov under förutsättning att 
bygglovet i övrigt följs. Därför är det av stor vikt att placering av potentiellt störande 
verksamheter väljs med omsorg. I detta fall anser bygg- och miljönämnden att 
bygglovsansökan ska avslås.  

Avgift 
Bygglov, avslag 1 732 kronor  
Avgiften beräknas utifrån en större parkering, avslag 20 % av vad beviljat bygglov kostar.  
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom sammanhållen bebyggelse 
Riksintresseområde kulturmiljö 
 
Yttranden 
Miljöenheten skriver bland annat att marken behöveras hårdgöras och att viss form av 
verksamhet inte går bedrivas där, t.ex. fordonstvätt.  
 
Trafikverket påpekar att eventuella skyltar vid verksamheten skulle kräva tillstånd från 
länsstyrelsen.  
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Det har inkommit synpunkter/invändningar från ägarna till fastigheterna Husby-
Tibble 1:7, 1:12, 1:6 och 1:10 samt Husby-Åby 18:2, 1:5 och 18:1. De uttrycker bland annat 
oro för ökat buller och påverkan på deras dricksvattenbrunnar.  
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Sökande har fått möjlighet att bemöta inkomna synpunkter från grannar och myndigheter. 

Sökande har inkommit med svar och har bland annat anfört att deras verksamhet inte 
kommer att bullra nämnvärt, att det handlar om fåtal transporter per dag. De hänvisar 
även till att det redan bullrar mycket från väg 77. 
 
Remissvar, grannyttranden och svar från sökande går att läsa i sin helhet i bilagorna 3-5.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                    Inkommen 
1             Situationsplan    2021-05-10 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
Fastighetsägare Husby-Tibble 1:11 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 
 

 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden  
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-12 

Diarienummer 
BMK 2021-000349 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

 

   
   
  
  

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Björkdal 1:4 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med kommunens fastställda taxa, 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Björkdal 
1:4, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten är redan avstyckad sedan tidigare och ligger intill väg och annat bostadshus. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att platsen är lämplig att bebygga och att detaljplanekrav 
enligt 4 kap. 2 § PBL inte är behövligt. Ansökan bör därmed beviljas.  

 

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Björkdal 
1:4, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten, som är 1 251 kvadratmeter stor, är redan avstyckad sedan tidigare och ligger 
intill väg och annat bostadshus. 
 
Platsbesök har gjorts och det bedömdes gå att ordna utfart, postleveranser, slamtömning 
etc. Det noterades att omgivande bebyggelse hade skiftande kulörer. Ett mindre hus bedöms 
passa in på platsen, men inte för stort hus.  
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Motiv 
Bygg- och miljönämnden bedömer att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas 
enligt 2 kap. PBL och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och 
lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen bedöms ha förutsättningar att uppfylla de krav 
som kan ställas på nya byggnader enligt 8 kap. PBL och bedöms gå att förena med den för 
området gällande kommunala översiktsplanen.  
 
Detaljplanekrav enligt 4 kap. 2 § PBL anses inte nödvändigt i detta fall eftersom det kan 
betraktas som en lucktomt intill ett befintligt bostadshus och längs en väg, placeringen 
bedöms inte orsaka några framtida problem gällande reglering av exempelvis bebyggelsen. 
Planenheten bedömer dessutom att placeringen inte kommer hindra en framtida dragning av 
eventuell påfart mellan Knivsta och E4:an vid Nor.  
 
Villkor 
Bostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i färg, material 
och skala med omgivande bebyggelse.  
 
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked, positivt  10 643 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom sammanhållen bebyggelse 
Lågpunktsområde i nordvästra hörnet av fastigheten 
Fornlämning ligger väster om fastigheten 
 
Yttranden 
Miljöenheten meddelar att fastigheten ligger inom ett område med tämligen god 
vattentillgång, men att föreslagen dricksvattenbrunn och avloppsanläggning ligger för nära 
varandra, vilket dock kan lösas tekniskt eller genom att placera någon av anläggningarna på 
annans fastighet. (Åtgärd på annans mark kräver ägarens tillstånd).  
 
Planenheten bedömer att föreslagen byggnation inte skulle hindra en framtida påfart mellan 
E4:an vid Nor och Knivsta tätort. De bedömer att det troligtvis inte krävs en detaljplan för 
föreslagen åtgärd.  
 
Länsstyrelsen har haft möjlighet att lämna synpunkter på ansökan, eftersom det finns 
fornlämning intill den aktuella tomten. Länsstyrelsen meddelade att placeringen av 
fornlämningen är för vag och att de därmed inte kräver att sökande ansöker om dispens för 
åtgärder på tomten.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.  
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Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. De skriver 
vidare att fastigheten ligger inom utredningsområde Björksta gällande vatten och avlopp och 
att det därmed är extra viktigt att vatten och avlopp löses på ett säkert sätt så att risk för 
människors hälsa och miljön minimeras.   
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd.  
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 § PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                     Inkommen 
1             Situationsplan     2021-06-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 

 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser 
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Enskilt avlopp 
 

Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 
 

För att inrätta en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 

För att avloppsansökan inte ska dra ut på tiden är det viktigt att ansökan är fullständig. Så 

här går ansökningsprocessen till: 

1. Kontakta en entreprenör 

En konsult eller erfaren entreprenör kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram 

underlag för din ansökan. 

 

2. Välj typ av anläggning 

Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars 

placering påverkar dina möjligheter. 

 

3. Kontakta grannarna 

För att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om närliggande 

dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Observera att det krävs lov från 

markägaren för att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 

 

4. Fyll i ansökan  

Ansökningsblanketten hittar du på:  

www.knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/avlopp  

 

5. Ta fram situationsplan 

Situationsplanen i skala 1:1 000 ska visa: 

- fastighetsgränser  

- bostadshuset 

- avloppet och eventuell utsläppspunkt 

- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 

- uppställningsplats för slamsugningsfordon 

 

6. Ta jordprov (gäller infiltration) 

För att kontrollera markens genomsläpplighet ska jordprover tas. Skicka provet för 

siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din 

ansökan. 

 

7. Gräv en provgrop 

Vid markbaserad rening ska en provgrop på minst 2,5 meters djup grävas på platsen 

för den tänkta anläggningen. 

 

Mer information om enskilda avlopp hittar du på avloppsguiden.se 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 
 

Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 

långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 

nybyggnationen av det. 
 

När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 

När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 

även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 

eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 

 
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 

byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 
boende. 

 
Passivhus m.m. 

Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
Jonny Strandberg 
Södervägen 13 
195 60 Arlandastad 
Den kontrollansvarige är certifierad till och med 2025-11-04, har behörighetsnivå K 
(komplicerad art) och behörighetsnummer SC0993-15.  
 
Det finns ett förhandsbesked för ett enbostadshus på Vickeby 1:9, men det ärendet rör 
granntomten i väster, inte detta bygglovsärende och en ny lokaliseringsprövning har därmed 
gjorts.   
 
Motiv 
Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen byggnation är förenlig med gällande 
översiktsplan och att den är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Bygg- och 
miljönämnden bedömer att föreslagen byggnation uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 
kap. PBL och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av 
ny bebyggelse.  
 
Vatten och avlopp bedöms gå att ordna på platsen. En grundvattenutredning togs in i 
förhandsbeskedet, med diarienummer BMK 2019-468, för tomten i väster på samma 
fastighet och där gjorde en geolog bedömningen att det inte borde vara något problem med 
grundvattenförsörjningen.  
 
Avgift 
Bygglov m.m. 27 227 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 146 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår, om det inte är obehövligt.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Områdesbestämmelser: Odlingslandskapet sydväst om Knivsta kyrka 
 
Yttranden 
Miljöenheten skriver bland annat att fastigheten ligger i ett område med mindre goda 
uttagsmöjligheter för grundvatten och det finns ett avloppstillstånd för två hushåll på platsen. 
Anmälan till miljöenheten ska göras gällande grundvattenuttaget.    
 
Upplandsmuseet anser att det är positivt att byggnaderna inte är så stora. De förutsätter att 
markplaneringen utförs med varsamhet i förhållande till befintlig nivåskillnad och naturmiljö, 
samt med värnande om befintlig trädvegetation.   
 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.  
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Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd.  
 
Upplysningar 
Anmälan till miljöenheten ska göras gällande grundvattenuttaget, enligt miljöenhetens 
remissvar.     
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har 
meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 
kap. 3 § PBL. Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då 
beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till din nya 
bostad. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta Kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                                        Inkommen 
1             Bestyrkt kartutdrag                2021-06-16 
1             Plan- och sektionsritning       2021-06-16 
2             Fasadritningar                       2021-06-28 
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Beslutet ska skickas till 
Sökande 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  

 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser  
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-13 

Diarienummer 
BMK 2021-000304 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

Alsike-Årby 2:1  

Sökande:   
   
  
   

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på fastigheten Alsike-Årby 2:1 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- 
och bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med kommunens fastställda taxa, 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Alsike-
Årby 2:1, som ligger utanför detaljplanerat område. Aktuell plats ligger i naturmark i närheten 
av Kurvallen och Lunsen. Det har under de senaste åren inkommit många ansökningar om 
förhandsbesked i området. Med tanke på närheten till exempelvis Alsike och Lunsen och för 
att förebygga VA-problem anser samhällsbyggnadskontoret att området bör 
detaljplaneläggas innan förhandsbesked/bygglov kan beviljas för ytterligare bostäder. Två 
grannar är negativa för föreslagen åtgärd. Sökande skriver bland annat att avstyckningarna 
är avgörande för att sonen ska kunna driva jordbruket vidare och att de betande djuren 
främjar odlingslandskapet och artrikedomen.  

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Alsike-
Årby 2:1, som ligger utanför detaljplanerat område. Aktuell plats ligger i naturmark i närheten 
av Kurvallen och Lunsen. De föreslagna tomterna ligger på 1200-1500 kvadratmeter vardera 
och ligger omkring 50 meter väster om närmsta bebyggda fastighet i Kurvallen.  
 
Motiv 
Bygg- och miljönämnden anser att ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på fastigheten Alsike-Årby 2:1 bör avslås. 
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Fastigheten är belägen inom område för högt skyddsvärde, Lunsen. Enligt kommunens 
gällande översiktsplan är skogsområdet Lunsen utpekat som ett viktigt tätortsnära 
skogsområde och ska vårdas som tyst område. Platsen för planerad nybyggnation består av 
skogsmark intill en åkerkant. Under platsbesöket som gjordes 2021-05-27 noterades fina 
naturvärden bland annat i form av en stor mängd liljekonvaljer. Det finns på platsen en större 
upptrampad stig vilket tyder på att området används som strövområde. Föreslagen placering 
av tomterna är belägna på en idag orörd plats. Om platsen skulle bebyggas skulle en ny väg 
behöva anläggas.  
 
Bedömningen är att området behöver detaljplaneläggas. Det finns ett relativt stort 
bebyggelsetryck i området och under de senaste åren har också ett flertal ansökningar om 
förhandsbesked fått avslag genom beslut i bygg- och miljönämnden.  
Med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, att 
regleringen av området behöver ske i ett sammanhang samt att det råder en stor efterfrågan 
för bebyggande i området görs bedömningen att detaljplaneläggning är nödvändig innan 
ytterligare bygglovsfrågor om nyetablering kan hanteras. Detaljplaneläggning anses även 
vara nödvändig att kunna lösa ändamålsenliga trafik-, vatten- och avloppslösningar samt för 
att utreda hur de värden som anges i översiktsplanen ska bevaras. En detaljplan skulle även 
kunna reglera allmänna platser i området som gör strövområden och rekreationsmarker mer 
lättillgängliga. 
 
Bygg- och miljönämnden förstår sökandes skäl till avstyckningen och att de betande djuren 
är en tillgång för odlingslandskapet och artrikedomen. Men nämnden anser inte att syftet 
med översiktsplanen är att bevilja avstyckningar på platser som bedöms olämpliga utan 
detaljplaneläggning, även om avstyckningarna rent ekonomiskt sedan skulle kunna bidra 
positivt till befintlig jordbruksverksamhet. Bygg- och miljönämnden anser snarare att ett av 
syftena med översiktsplanen är att inte bevilja bostäder på åkermark eller att bevilja bostäder 
för nära jordbruk eftersom det i slutändan kan medföra att jordbruket föreläggs om 
restriktioner.  
 
Avgift 
Förhandsbesked, negativt  5 569 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen 
Utanför detaljplanerat område  
Sammanhållen bebyggelse, ligger ca 50 meter väster om befintlig bebyggelse Kurvallen 
Lågpunktsområde finns enligt kartan, men är troligtvis ett dike/bäck, inte något större 
lågpunktsområde  
Högt skyddsvärde gällande naturvärden: Lunsen 
Tätortsnära område: Lunsen 
 
Yttranden 
Miljöenheten skriver bland annat att fastigheten enligt SGU:s grundvattenkarta ligger inom 
område med tämligen god grundvattentillgång. De anser att det är lämpligare med en 
gemensamhetsanläggning för avlopp istället för två enskilda anläggningar.  
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Vattenfall Eldistribution AB meddelar att de inte har någon elnätsanläggning på den aktuella 
platsen och att de därmed inte har något att erinra mot föreslagen åtgärd.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, men att platsen ligger invid bevakningsområdet Kurvallen 
gällande vatten och avlopp. Bebyggelsen omfattar idag omkring 18 bostadshus och ligger 
därmed på gränsen till att omfattas av kommunalt VA-ansvar. VA-planen anger dessutom att 
det bedöms vara svårt att anlägga enskilda avlopp i området.  
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Ägarna till fastigheten Alsike-Årby 1:12 är starkt kritiska till föreslagen åtgärd. De 
skriver bland annat att det finns problem med VA, vägar i området, att eventuell byggnation 
borde föregås av detaljplaneläggning och att Lunsen ska vårdas som ett tyst område. 
Föreslagna placering av tomterna ligger på den stig som många använder i området, en stig 
som sedan ansluter till andra stigar till Lunsen, dessutom på en naturskön plats. Yttrandet 
går att läsa i sin helhet i bilaga 4.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på inkomna yttranden och på 
förvaltningens förslag till beslut. Sökande och medsökande skriver bland annat miljöenheten 
inte har några invändningar mot ansökan under förutsättning att deras synpunkter om vatten 
och avlopp beaktas. I övrigt har inte miljöenheten framfört några invändningar, exempelvis 
gällande naturvård eller rekreation. De menar även att det inte finns några speciella 
naturvärden på platsen och att vattnet rinner åt sydväst, det vill säga inte mot Kurvallen. De 
skriver vidare att de försöker genomföra ett generationsskifte och att de måste köpa ut två 
barn för att tredje barnen ska kunna driva vidare jordbruket, därav ansökan om avstyckning. 
De betande djuren främjar odlingslandskapet och artrikedomen och det borde därmed vara 
av stor vikt för kommunen att sonen kan bedriva verksamheten vidare. De nämner även att 
kommunens översiktsplan anger att skogs- och jordbruk och verksamheter som bidrar till en 
levande landsbygd och rikt odlingslandskap ska prioriteras. Skrivelsen går att läsa i sin 
helhet i bilaga 5.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                       Inkommen 
1             Situationsplan       2021-05-19 
1             Situationsplan       2021-05-31 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  

Sökande och medsökande  
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser 
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden, svaret som inkom 2021-07-29  
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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 beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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 
fastighetsbeteckning. 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. 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-10 

Diarienummer 
BMN-2021/4 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per juli för Bygg- och Miljönämnden 2021  

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista juli 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För 2021 prognostiseras bygg- och miljönämnden med ett underskott på 150 tkr, vilket är en 
förbättrad prognos med 350 tkr jämfört med förgående prognos per maj. Miljö- och 
hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på 700 tkr och stadsbyggnad prognostiseras 
med ett överskott på 550 tkr. Nämndens övriga verksamheter följer budgeten och redovisar 
ingen avvikelse per juli.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2021. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2021 med start per februari och sista uppföljning per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Miljö- och hälsoskydds prognos per sista juli redovisar ett underskott på 700 tkr, vilket är en 
försämring jämfört med prognosen per maj med 200 tkr. Anledningen till den försämrade 
prognosen är att intäkterna i denna prognos förväntas att uppgå till 2 800 tkr och det är 200 
tkr lägre än förgående prognosen. Verksamhetens kostnader förväntas att uppgå till 
6 665 tkr och det är 800 tkr lägre än den budgeterade kostnadsnivån. Förklaringen till det 
lägre kostnaderna är bland annat lägre lönekostnader. 
 
Verksamheten stadsbyggnad, vilken innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, 
nybyggnadskartor, GIS-utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. prognostiseras per juli 
med en positiv avvikelse på 550 tkr. En hög ärendemängd samt flera större bygglov än 
förväntat medför att intäkterna för verksamheten förväntas avvika positivt jämfört med 
budgeten. Stadsbyggnad intäkter prognostiseras att uppgå till 5 750 tkr och det är en 
avvikelse jämfört med budgeten med +600 tkr. I diagrammet nedan redovisas intäktsutfallet 
för januari till juli 2019, 2020, 2021 samt budgeten för 2021. Intäkterna för årets första 7 
månader är 35 % högre än budgeterade nivån för samma perioden och på helår 
prognoseras intäkterna avvika positivt med ca 20 %.  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 
Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att bygg- och miljönämnden mottar 
rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 
balans tas fram. En handlingsplan kan påverka barn, men det gäller inte detta 
ärende. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr Utfall 2020

Tillägg / 

avdrag

Utfall per 

juli

Avvikelse 

juli

Avvikelse 

maj

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 199 1 208 649 1 208 0 0

 Stadsbyggnad 5 406 5 187 -98 1 071 4 540 550 0

 Trafikplanering 254 270 163 270 0 0

 Serveringstillstånd -11 58 115 62 173 0 0

 Mi jö- och hälsoskydd 4 615 2 520 635 2 805 3 855 -700 -500

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -98 98 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 11 464 9 145 750 4 750 10 046 -150 -500

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad
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Handläggare 
Eva Paulsrud 
Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-12 

Diarienummer 
BMN-2021/209 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens sammanträdestider 2022 

 
Förslag till beslut 
 
1. Bygg- och miljönämnden sammanträder år 2022 på tisdagar kl. 13.00 den 25 januari, 15 
februari, 22 mars, 19 april,  24 maj, 21 juni, 23 augusti, 4 oktober, 8 november samt 13 
december. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2022, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 
 
Kommunens sammanträdesplanering 
Eftersom kommunen i praktiken bara har ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndsammanträden, kan nämndernas sammanträden inte ligga på samma datum. Även 
om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet är det ändå inte lämpligt att dela 
sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för förtroendevalda att sitta i flera nämnder. 
För att minska sårbarheten vid frånvaro strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt. Arbetet förenklas betydligt om nämndernas sammanträden 
äger rum på olika veckodagar. Av detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera 
planeringen när den väl har gjorts utifrån ovanstående faktorer. 

Presidieberedningar 

I det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnderna fastslås att utskick till 
sammanträdet ska äga rum en vecka innan sammanträdet. Presidieberedningarna bör därför 
ligga cirka två veckor före nämndens sammanträde för att kunna göra utskick en vecka innan 
sammanträdet. 2022 skulle presidieberedningarna, om nämndens sammanträdesdatum 
beslutas enligt förslag, vara den 11 januari, 1 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 7 juni, 9 
augusti,  20 september, 25 oktober samt 29 november 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Förslaget innehåller tio sammanträden, lika många som sammanträdesplaneringen för 2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet 2021-08-12 
Sammanträdestider 2022 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljökontoret 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstepersoner som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Förberedande arbete kan behöva göras under skollov eller liknande, även om 
sammanträden som regel inte förläggs på skollov. 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 
 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 






