
 

 
 

 
 

 KALLELSE 
 2019-06-11 
  
 
Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
 
Tid: Tisdag 2019-06-18, 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. 
 
 
Dagordning 
 
1. Upprop 
 
2.  Justering  
 
Förslag: ordföranden och justerare senast onsdag 26 juni 2019.  
 
3.  Godkännande av dagordning 
 
 
 
Bygglov 
 
Beslutsärenden 
 
4. Gredelby 1:128, Bygglov för nybyggnad av verksamhet 
 BMK 2019-097 
 Förslag till beslut: bevilja 
 
5. Långhundra Allmänning 4:1, Föreläggande LGS 
 BMK 2019-464 
 Förslag till beslut: Föreläggande 
 
6. Långhundra Allmänning 4:1, Föreläggande LGS 
 BMK 2019-527 
 Förslag till beslut: Föreläggande 
 
 



 
 

 
7.  Karlsgård 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus  
 BMK 2019-085 
 Förslag till beslut: negativt  
 
8.  Olunda 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus  
 BMK 2019-071 
 Förslag till beslut: negativt  
 
9.  Lagga-Lundby 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus  
 BMK 2019-131 
 Förslag till beslut: negativt  
 
10.  Sommardelegation: förslag på ärenden att delegera under sommaren 2019 
 BMN-2019/80 

Förslag till beslut: ge delegation till bygg- och miljökontoret för nämnda ärenden under 
sommaren 2019 

   
 
Information 
 
  
11. Information om tre delegationsbeslut som fattats av bygglovsenheten 
 
12. Information om webbkartan 
 
 
Miljö 
 
Information 
 
13.  Frågor på webbutbildning för miljönämndspolitiker – SKL 
 
Dokumentation – Utbildning för miljönämndspolitiker 6 mars 2019 
 
Länk till webbsändningen 6 mars 2019 
 
 
14. Information om tre delegationsbeslut som fattats av miljöenheten 
 
 
 
Övrigt 
 
Beslutsärenden 
 
15. Uppföljning av introduktion samt kunskap kring hot och våld i bygg- och 

miljönämndens verksamheter 
BMN-2018/211 

 
 
 



 
 

 
Information 
 
 
16. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering, 

digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och 
miljökontoret  

 BMN-2018/70 
 
 
 
Anmälningsärenden 
 
17. Anmälan av delegationsbeslut 
 
18.  Anmälan av delegatlista 
 
 
Tilläggsärenden 
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Inlaga till ansökan att få stycka av tre tomter på 
Karlsgård 1:1

Jag som sökande har emottagit nämndens förslag till beslut gällande sökt avstyckning av mark 
för tomtförsäljning.


Förslaget är att ansökan bör avslås, som jag tolkar det med hänvisning till att inga skäl till att 
avstyckningen ska få äga rum ingivits i ansökan.


I denna inlaga vill vi framhålla att skälen till att stycka av dessa tomter är för att få loss medel, inte 
för att berika oss själva, utan för att faktiskt rusta upp gården. Detta för att det ska kunna bedrivas  
verksamhet på gården.


Tidigare ägare av fastigheten har i stor utsträckning förstört de naturvärden som tidigare fanns. De 
har huggit ner alla träd som vuxit på fastigheten, de har tagit emot fyllnadsmassor som dumpats i 
skogen och de har låtit stora delar av byggnaderna på gården förfalla. 


Vår önskan är att dels återställa ekonomibyggnaderna till ett sådant skick att det blir möjligt att 
bedriva verksamhet här. Vår strävan är att få en gård som berikar sitt närområde med vacker natur  
och som är en del i ett attraktivt kulturlandskap. 

Vi vill välkomna alla som rör sig kring Knivsta kommun hit, att sy ihop gårdens areal med det i 
övrigt vackra området och att läka det sår som tidigare ägare orsakat.


Vi vill dessutom sammanfoga Karlsgård och Forsby med resten av Knivsta genom att anlägga en 
gång och cykelväg som ansluter till Agnesberg. Det tror vi kommer öppna upp för att göra denna 
del av Knivsta mer levande och tillgängligt för alla som bor i närheten. Redan nu letar sig en del 
människor ut på detta sätt och det är beklagligt att de ska ska behöva vända i en återvändsgränd 
i ett grustag.


Att få till detta kommer att kosta pengar och för att ha någon möjlighet att bekosta det inom en 
överskådlig framtid bedömer vi att vi måste sälja en del av marken. Vi har valt den del av marken 
som ligger i anslutning till den övriga bebyggelsen och som inte kommer att kunna användas till 
någon annan verksamhet på gården.


Vi är en del av Knivsta och har förmånen att ha en närhet till Arlanda, vi hoppas bara att detta inte 
ska betyda att området inte ska kunna utvecklas utan bara förfalla. Vi som redan bor här vet att 
flygtrafiken inte på något sätt stör eller utgör någon hälsorisk vad gäller buller. Vi är ju dessutom 
precis i utkanten av deras intresseområde. Finns mätningar av bullernivån från detta område?


Den verksamhet som vi hoppas bedriva är förvisso i liten skala men den bidrar till 
kulturlandskapet! Vi har för avsikt att bedriva småskalig uppfödning av gamla lantrasdjur samt 
hjälpa det boende för handikappade barn som kommer att flytta till grannfastigheten med 
rehabilitering.





2019-05-31
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Markområde/Biotoper 
 

Den tänkta platsen för uppförande av huset är omgiven av träd (mindre gles blandskog), buskar 
och mindre stenblock.  
 
För uppförande av hus, garage samt infartsväg och parkering bedöms inte något skyddsvärt, som 
biotoper, fågelskydd eller berghällar påverkas negativt i någon större omfattning. 
 

 
 
Vägbuller/vägtrafik/ ljuspåverkan 
 

Området och tänkt placering av huset ligger långt från någon större väg och inget ljud från 
vägtrafik kunde höras vid inspektionstillfället.  
 

 

Flygbuller 
 

Området ligger utanför influensområde för flygbuller från Arlanda och inget påtagligt flygbuller 
kunde höras vid inspektionstillfället. 
 

 

Hästar och övrig djurhållning 
 

Vid inspektionen noterades inga hästhagar eller annan djurhållning i närheten av rubricerad 
fastighet och tänkt placering av husen. 
 
 
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 situationsplaner och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av två  
enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten och omständigheter i 
övrigt. Inspektion utfördes av undertecknad den 28 mars 2019. 
 
 
För Miljöenheten 
 
 
Magnus Malmström 
Miljöinspektör 
 



Från: Anna-Carin Näreskog <anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se>  

Skickat: den 9 april 2019 09:39 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: SV: Remiss förhandsbesked, Olunda 3:1, BMK 2019-071  

 

Hej! 

 
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-071 på remiss daterad 2019-04-08 avseende bygglov 
för nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten Olunda 3:1 och har följande att anföra.  

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar och 

det finns därav inga allmänna ledningar i området. Fastigheten ligger dock inom 

bevakningsområdet i VA-planen så det kan finnas ett större behov att bygga ut allmänna VA-

nätet, beroende på hur många tomter som säljs. Risk för större kostnader för VA-kollektivet. I 

VA-planen står det att det inte finns något direkt bebyggelsetryck i området, samt att tillgång 

till grundvatten är god men att det bedöms svårt att anlägga enskilda avlopp i området.  

 

Det finns inga planer i dagsläget 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 
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>  

Skickat: den 9 april 2019 14:09 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Remiss förhandsbesked nybyggnad av två 

enbostadshus på Olunda 3:1, BMK 2019-071 

 

Hej! 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat översänd remiss för ”Remiss 

förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus på Olunda 3:1, BMK 2019-071” 

Vattenfall har en elnätanläggning inom närområde för planerade nya byggnader bestående av 12 kV 

markkabel, röd streckad linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, 

och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. 

 

Vattenfall har ingen en elnätanläggning inom område för planerade nya byggnader och hart därmed 

inget att erinra i detta ärende.  

vill informera om följande: 

• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören. 

• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och 
telestyrelsens www.ledningskollen.se 

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  

Dnr BMK 2019-000071 – Ankom 2019-04-09



• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall 
så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte 
innehålls. 

 

 

Vänliga hälsningar 

Rino Hulth 

Tel 070 379 84 84 

---------------------------------- 

På uppdrag av 

Tillstånd & rättigheter  

Vattenfall Eldistribution AB 

rino.hulth@vattenfall.com 

 



Sakägare Datum Diarienummer 

 2019-04-25 BMK 2019-000071 

Olunda 2:5 

741 93 Knivsta 

 

 Bygg- och miljökontoret 

Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

741 75 Knivsta 

 

Yttrande över ansökan om nybyggnation av två enbostadshus på 

Olunda 3:1  

 

Avseende ansökan om nybyggnation av två enbostadshus på Olunda 3:1 så anser jag att Bygg- och 

miljökontoret ska avslå ansökan om förhandsbesked för bygglov på Olunda 3:1 av flera skäl.  

Olunda är en bebyggelse i Lagga socken där jordbrukskaraktären har kunnat bevaras, mycket tack vare 

närheten till Storån och dess dalgång samt de stora kulturella och naturmässiga värden som läget 

medför. Kultur- och miljölandskapet är en viktig resurs för kommunen och med en klok planering, där 

nybyggnad sker varsamt, restriktivt och anpassas till befintlig omgivning, kan denna resurs förvaltas 

så att den blir en tillgång även för framtida generationer. I Knivsta kommuns översiktsplan 2035 med 

utblick mot 2050 framgår bland annat att det vid planering på landsbyggden alltid ska krävas en 

”genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och 

naturvärden för rekreation och friluftsliv” samt att ”nybyggnation av bostäder och verksamheter ska 

ske med respekt för spår av äldre tider, befintliga boenden och verksamheter, natur- och djurliv, 

riksintressen, allmänna intressen samt framtida generationers möjligheter att använda landskapet”. 

Vidare sägs att ny bebyggelse bör anpassas till bygdens struktur, karaktär och skala samt att det krävs 

en bred dialog och samsyn med det lokala samhället samt analyser av konsekvenser och kostnader för 

att exempelvis säkerställa kommunal service som vatten och avlopp, infrastrukturutbyggnad, 

skolskjuts och andra samhällstjänster såsom förskola och skola. Idag finns inte tillräckligt många 

förskoleplatser i Lagga vilket medför att vårdnadshavare får skjutsa sina barn till Knivsta eller 

Uppsala. Det är oförenligt med Knivstas klimatmål och barnens rätt till förskola nära sitt hem.  

Jag förespråkar att kommunen tillsvidare avslår varje ansökan om förhandsbesked för bygglov i denna 

del av Olunda, då det i samtal med markägaren  står klart att denne 

också avser att stycka av och sälja ett flertal tomter i direkt anslutning till marken Olunda 3:1. Det 

vore fel av kommunen att bevilja föreliggande ansökan innan kommunen och alla berörda grannar vet 

hur helhetsbilden med nybyggnation inom området ser ut. Önskvärt vore med ett samråd mellan 

kommun, berörda markägare och berörda närboende där denna fråga reds ut. I enlighet med Plan- och 

byggnadslagen 4 kap. 2§ bör Bygg- och miljökontoret också upprätta en detaljplan för området för att 

säkerställa om nybyggnation i det här känsliga området verkligen är förenligt med gällande lagar och 

bestämmelser samt säkerställa, om nybyggnation ändå utreds vara lämpligt, att minimalt ingrepp görs 

på den känsliga miljön och för berörda grannar.  
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På denna sida av Olunda finns idag 8 fastigheter, och beviljas bygglov för 2 nybyggnationer så ökar 

exploateringen med 25%. Ansöker sedan  om ytterligare bygglov för fyra 

nybyggnationer som han säger, då blir det en exploatering av denna del av Olunda på 75%. Vid en 

sådan exploatering av bygden måste den begränsade möjligheten till att lösa vatten- och 

avloppsförsörjning på ett hållbart sätt utredas. Områdets karaktär kommer dessutom påtagligt att 

förändras vilket inte är förenligt med de områdesbestämmelser som finns för området 

(Områdesbestämmelser för Olunda). 

 Vidare krävs en riskanalys- och konsekvensbeskrivning av den påverkan på den natur- och 

kulturmiljö som en sådan här exploatering innebär då det aktuella området är lokaliserat inom och 

intill riksintresseområde, bland annat Riksintresse Kulturmiljövård, Natura 2000 och Riksintresse 

Naturvård, odlingslandskap, samt en dialog med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. 

Möjliga andra markalternativ där områden inte påverkas eller riskerar att skadas bör också undersökas 

eftersom markägaren i fråga äger markareal på andra platser som är mer lämpliga för nybyggnation då 

det, på det tilltänkta området, gäller särskilda områdesbestämmelser av en anledning.  

Inte heller uppfyller det kommunens krav på att varsamt och försiktigt bygga ut bygden, samt är 

förenat med oproportionerliga kostnader för kommunen vad gäller exempelvis krav på utbyggnad av 

kollektivtrafik, skolskjuts, förskola och annan kommunal service, särskilt när denne markägare äger 

markarealer på annat håll, exempelvis runt området Marma och Carl von Paykulls väg, som lämpar sig 

bättre för nybyggnation eftersom nybyggnation redan pågår där.   

Olunda 3:1 ligger på en upphöjd skogsbeklädd bergsgrund. I direkt anslutning ligger en våtskadad 

äng/kärr i sänkan. Här samlas regnvatten och området är särskilt vått och surt på höst, vår och vinter 

men även till viss del på sommaren. På höst och vår bildas som en sjö som sedan fryser till is på 

vintern. Här vistas både huggormar, snok, ödlor (Salamander?), myggor och andra insekter, såväl som 

älg, rådjur, vildsvin, räv, hare och fåglar mm som kommer hit för att dricka och äta. Rådjuren brukar 

även para sig och sova här. Här växer även olika typer av mossor och lavar och i vattnet syns olika 

yngel/larver som simmar runt. Nybyggnation i anslutning till denna plats skulle innebära ett ingrepp i 

den känsliga miljön och påverka djur- och naturlivet negativt, i värsta fall utplåna det. En annan risk är 

också att grund-och dricksvattnet påverkas negativt. Den tilltänkta placeringen av infiltration och 

avlopp för nybyggena är olämplig med tanke på hur de fysiska markförhållandena ser ut då dessa leder 

mot våtmarken. Vattennivån riskerar att öka här vilket också kan komma att påverka de närboendes 

dricksvatten.  

Ängen/kärret ligger som i en gryta eller grop dit vatten från alla håll samlas. Det måste vara minst 15 

LTAR/kvm2/dygn för att man ska få anlägga infiltration. Dessa fastigheter står på bergsgrund som 

inte kan ta upp spill/regnvattnet. Om vattnet istället ska ledas ner till kärret som redan är vattensjukt så 

kommer vattennivån dels att stiga och vattnet blir inte heller tillräckligt renat. Med tanke på 

närliggande vattentäkter är detta inte lämpligt. Oavsett om det är infiltration, markbädd eller 

minireningsverk så ska vattnet ta vägen någonstans vilket innebär att vattennivån i våtmarken kommer 

att byggas på. Vattennivån måste först mätas och utredas så att inte grundvattnet blir förorenat. Det bör 

också utredas vilken natur-, djur- och miljöpåverkan exploateringen har på det intilliggande kärret. 

Med den tilltänkta placeringen av husen på ”bergskammen” kommer dessa hus att bli cirka 6-9 meter 

högre än övriga fastigheter. Vi drabbas genom skymd sikt. Husen kommer att synas från alla delar av 

Olunda samt stora riksvägen.  



Tillgången till skogen försvåras och utsikten förstörs för befintliga boende. Det kommer att innebära 

byggtrafik under lång tid, buller, oljud, allmänt ökad trafik samt fara för de små barn som leker i 

området.  

Flertalet av de berörda grannarna, inklusive jag själv, har vid köp av huset fått informationen om att 

det inte får byggas fler hus här vilket naturligtvis inverkat på köpebeslutet. Nu förefaller det pågå en 

slags ”först till kvarn”- fight här mellan två markägare om vem som hinner stycka av och sälja mark 

först, innan kommunen meddelar byggstopp. Med denna nyvunna information, bör kommunen avslå 

ansökan till dess att de båda markägarna kan presentera sina planer för både kommun och berörda 

grannar så att det blir tydligt vad man har att ta ställning till. I ett värsta scenario beviljar kommunen 

nu förhandsbesked för dessa två nybyggnationer, och inom snar framtid kommer nästa ansökan från 

den andre markägaren om ytterligare åtminstone tre bostadshus, kanske fler.  Kommunens beslut 

avseende bygglov bör inte föregås av ”först-till-kvarn-principen” och låtas bero av vem som kommer 

in med ansökan först, utan beslut bör föregås av en noggrann och strategisk planering för utbyggnad 

av landsbygden. Vi boende vill inte ha ett nybyggnationsområde här av flera skäl men särskilt inte när 

det innebär så stora ingrepp både på djur, miljö, omgivning, boende, livskvalité och rekreation när det 

finns gott om bättre lämpade markytor, dessutom med bättre förutsättningar att bygga på.  

Olunda är redan hårt belastat av både trafik, buller och annat oljud genom att ha en stor populär 

ridskola på området samt en bergtäkt nära inpå. Bergtäkten kommer troligen behöva expandera och 

utöka sin verksamhet framöver och en nybyggnation av bostäder i området kan av det skälet också 

vara direkt olämpligt.  

Skogsmarken utgör hem och vandringsstråk för flertalet djur, insekter och fåglar mm. och besitter en 

rik flora av olika växter, mossor och lavar. Som det är nu avverkas det från flera olika håll på detta 

skogsparti vilket inte gynnar varken natur, djur eller framtida generationer. Exempelvis har en stor 

skogsareal nyligen sålts av till förmån för att bli ett kommande industriområde.  

Om inte kommunen avslår ansökan bör kommunen åtminstone avvakta med att fatta beslut och vidta 

en ordentlig utredning tillsammans med Länsstyrelse och andra berörda myndigheter, avseende de skäl 

som påtalats ovan.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sakägare Datum Diarienummer 

 2019-04-22 BMK 2019-000071 

 

741 93 Knivsta 

 

 Bygg- och miljökontoret 

Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

741 75 Knivsta 

 

Yttrande över ansökan om nybyggnation av två enbostadshus på 

Olunda 3:1  

 

Avseende ansökan om nybyggnation av två enbostadshus på Olunda 3:1 så anser jag att Bygg- och 

miljökontoret ska avslå ansökan om förhandsbesked för bygglov på Olunda 3:1 av flera skäl.  

Olunda är en bebyggelse i Lagga socken där jordbrukskaraktären har kunnat bevaras, mycket tack vare 

närheten till Storån och dess dalgång samt de stora kulturella och naturmässiga värden som läget 

medför. Kultur- och miljölandskapet är en viktig resurs för kommunen och med en klok planering, där 

nybyggnad sker varsamt, restriktivt och anpassas till befintlig omgivning, kan denna resurs förvaltas 

så att den blir en tillgång även för framtida generationer. I Knivsta kommuns översiktsplan 2035 med 

utblick mot 2050 framgår bland annat att det vid planering på landsbyggden alltid ska krävas en 

”genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och 

naturvärden för rekreation och friluftsliv” samt att ”nybyggnation av bostäder och verksamheter ska 

ske med respekt för spår av äldre tider, befintliga boenden och verksamheter, natur- och djurliv, 

riksintressen, allmänna intressen samt framtida generationers möjligheter att använda landskapet”. 

Vidare sägs att ny bebyggelse bör anpassas till bygdens struktur, karaktär och skala samt att det krävs 

en bred dialog och samsyn med det lokala samhället samt analyser av konsekvenser och kostnader för 

att exempelvis säkerställa kommunal service som vatten och avlopp, infrastrukturutbyggnad, 

skolskjuts och andra samhällstjänster såsom förskola och skola. Idag finns inte tillräckligt många 

förskoleplatser i Lagga vilket medför att vårdnadshavare får skjutsa sina barn till Knivsta eller 

Uppsala. Det är oförenligt med Knivstas klimatmål och barnens rätt till förskola nära sitt hem.  

Jag förespråkar att kommunen tillsvidare avslår varje ansökan om förhandsbesked för bygglov i denna 

del av Olunda, då det i samtal med markägaren Ola Danielsson (Olunda 435), står klart att denne 

också avser att stycka av och sälja ett flertal tomter i direkt anslutning till marken Olunda 3:1 och 

Olunda 4:2. Det vore fel av kommunen att bevilja föreliggande ansökan innan kommunen och alla 

berörda grannar vet hur helhetsbilden med nybyggnation inom området ser ut. Önskvärt vore med ett 

samråd mellan kommun, berörda markägare och berörda närboende där denna fråga reds ut. I enlighet 

med Plan- och byggnadslagen 4 kap. 2§ bör Bygg- och miljökontoret också upprätta en detaljplan för 

området för att säkerställa om nybyggnation i det här känsliga området verkligen är förenligt med 

gällande lagar och bestämmelser samt säkerställa, om nybyggnation ändå utreds vara lämpligt, att 

minimalt ingrepp görs på den känsliga miljön och för berörda grannar.  
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På denna sida av Olunda finns idag 8 fastigheter, och beviljas bygglov för 2 nybyggnationer så ökar 

exploateringen med 25%. Ansöker sedan  om ytterligare bygglov för fyra 

nybyggnationer som han säger, då blir det en exploatering av denna del av Olunda på 75%. Vid en 

sådan exploatering av bygden måste den begränsade möjligheten till att lösa vatten- och 

avloppsförsörjning på ett hållbart sätt utredas. Områdets karaktär kommer dessutom påtagligt att 

förändras vilket inte är förenligt med de områdesbestämmelser som finns för området 

(Områdesbestämmelser för Olunda). 

 Vidare krävs en riskanalys- och konsekvensbeskrivning av den påverkan på den natur- och 

kulturmiljö som en sådan här exploatering innebär då det aktuella området är lokaliserat inom och 

intill riksintresseområde, bland annat Riksintresse Kulturmiljövård, Natura 2000 och Riksintresse 

Naturvård, odlingslandskap, samt en dialog med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. 

Möjliga andra markalternativ där områden inte påverkas eller riskerar att skadas bör också undersökas 

eftersom markägaren i fråga äger markareal på andra platser som är mer lämpliga för nybyggnation då 

det, på det tilltänkta området, gäller särskilda områdesbestämmelser av en anledning.  

Inte heller uppfyller det kommunens krav på att varsamt och försiktigt bygga ut bygden, samt är 

förenat med oproportionerliga kostnader för kommunen vad gäller exempelvis krav på utbyggnad av 

kollektivtrafik, skolskjuts, förskola och annan kommunal service, särskilt när denne markägare äger 

markarealer på annat håll, exempelvis runt området Marma och Carl von Paykulls väg, som lämpar sig 

bättre för nybyggnation eftersom nybyggnation redan pågår där.   

Olunda 3:1 ligger på en upphöjd skogsbeklädd bergsgrund. I direkt anslutning ligger en våtskadad 

äng/kärr i sänkan. Här samlas regnvatten och området är särskilt vått och surt på höst, vår och vinter 

men även till viss del på sommaren. På höst och vår bildas som en sjö som sedan fryser till is på 

vintern. Här vistas både huggormar, snok, ödlor (Salamander?), myggor och andra insekter, såväl som 

älg, rådjur, vildsvin, räv, hare och fåglar mm som kommer hit för att dricka och äta. Rådjuren brukar 

även para sig och sova här. Här växer även olika typer av mossor och lavar och i vattnet syns olika 

yngel/larver som simmar runt. Nybyggnation i anslutning till denna plats skulle innebära ett ingrepp i 

den känsliga miljön och påverka djur- och naturlivet negativt, i värsta fall utplåna det. En annan risk är 

också att grund-och dricksvattnet påverkas negativt. Den tilltänkta placeringen av infiltration och 

avlopp för nybyggena är olämplig med tanke på hur de fysiska markförhållandena ser ut då dessa leder 

mot våtmarken. Vattennivån riskerar att öka här vilket också kommer påverka Olunda 4:2 som redan 

har plaskvåt mark på den låga delen av sin tomt. Det är så vått här att inte ens fruktträd överlever.  

Ängen/kärret ligger som i en gryta eller grop dit vatten från alla håll samlas. Det måste vara minst 15 

LTAR/kvm2/dygn för att man ska få anlägga infiltration. Dessa fastigheter står på bergsgrund som 

inte kan ta upp spill/regnvattnet. Om vattnet istället ska ledas ner till kärret som redan är vattensjukt så 

kommer vattennivån dels att stiga och vattnet blir inte heller tillräckligt renat. Med tanke på 

närliggande vattentäkter är detta inte lämpligt. Oavsett om det är infiltration, markbädd eller 

minireningsverk så ska vattnet ta vägen någonstans vilket innebär att vattennivån i våtmarken kommer 

att byggas på. Vattennivån måste först mätas och utredas så att inte grundvattnet blir förorenat. Det bör 

också utredas vilken natur-, djur- och miljöpåverkan exploateringen har på det intilliggande kärret. 

Med den tilltänkta placeringen av husen på ”bergskammen” kommer dessa hus att bli cirka 6-9 meter 

högre än övriga fastigheter. Vi drabbas genom skymd sikt. Husen kommer att synas från alla delar av 

Olunda samt stora riksvägen.  



Tillgången till skogen försvåras och utsikten förstörs för befintliga boende. Det kommer att innebära 

byggtrafik under lång tid, buller, oljud, allmänt ökad trafik samt fara för de små barn som leker i 

området.  

Flertalet av de berörda grannarna, inklusive jag själv, har vid köp av huset fått informationen om att 

det inte får byggas fler hus här vilket naturligtvis inverkat på köpebeslutet. Nu förefaller det pågå en 

slags ”först till kvarn”- fight här mellan två markägare om vem som hinner stycka av och sälja mark 

först, innan kommunen meddelar byggstopp. Med denna nyvunna information, bör kommunen avslå 

ansökan till dess att de båda markägarna kan presentera sina planer för både kommun och berörda 

grannar så att det blir tydligt vad man har att ta ställning till. I ett värsta scenario beviljar kommunen 

nu förhandsbesked för dessa två nybyggnationer, och inom snar framtid kommer nästa ansökan från 

den andre markägaren om ytterligare åtminstone tre bostadshus, kanske fler.  Kommunens beslut 

avseende bygglov bör inte föregås av ”först-till-kvarn-principen” och låtas bero av vem som kommer 

in med ansökan först, utan beslut bör föregås av en noggrann och strategisk planering för utbyggnad 

av landsbygden. Vi boende vill inte ha ett nybyggnationsområde här av flera skäl men särskilt inte när 

det innebär så stora ingrepp både på djur, miljö, omgivning, boende, livskvalité och rekreation när det 

finns gott om bättre lämpade markytor, dessutom med bättre förutsättningar att bygga på.  

Olunda är redan hårt belastat av både trafik, buller och annat oljud genom att ha en stor populär 

ridskola på området samt en bergtäkt nära inpå. Bergtäkten kommer troligen behöva expandera och 

utöka sin verksamhet framöver och en nybyggnation av bostäder i området kan av det skälet också 

vara direkt olämpligt.  

Skogsmarken utgör hem och vandringsstråk för flertalet djur, insekter och fåglar mm. och besitter en 

rik flora av olika växter, mossor och lavar. Som det är nu avverkas det från flera olika håll på detta 

skogsparti vilket inte gynnar varken natur, djur eller framtida generationer. Exempelvis har en stor 

skogsareal nyligen sålts av till förmån för att bli ett kommande industriområde.  

Om inte kommunen avslår ansökan bör kommunen åtminstone avvakta med att fatta beslut och vidta 

en ordentlig utredning tillsammans med Länsstyrelse och andra berörda myndigheter, avseende de skäl 

som påtalats ovan.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





Från:   

Skickat: den 25 april 2019 08:27 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Yttrande Olunda 3:1! 

 

 

Yttrande över ansökan om nybyggnad av två enbostadshus på Olunda 3:1 

 

 

 

Diarienr: BMK 2019-000071 

 

Vid diskussion med grannar i denna fråga har det framkommit att även markägaren till 

grannmarken,  att ansöka om 

nybyggnation av troligen tre villor i direkt anslutning till de här ansökta två villorna. 

 

Därför anser vi att man inte kan ta ställning till föreliggande ansökan innan man vet hur 

helhetsbilden med nybyggnation inom området ser ut.  

 

Det framgår av ”Områdesbestämmelser för Olunda” från 1989 att det föreligger restriktioner 

för nybyggnation inom området, vilket var en positiv faktor när vi valde att bosätta oss här. 

Nybyggnation av två eller fem villor kommer att påverka detta område negativt. Blir det i ett 

längre perspektiv ett ännu större antal villor än vad som nu i första hand framgår, så 

förändras närområdets karaktär påtagligt i negativ riktning. Det blir sämre närhet till 

naturområden, den biologiska mångfalden kommer troligen att påverkas negativt, byggtrafik 

under en lång tid, allmänt ökad trafik osv. 

 

En sak som kräver utredning är avloppen. De planerade husen ligger i höjdläge och även om 

avloppsvattnet kan renas till viss del med olika teknik, vill man inte ha ut avloppsvatten i 

marken som kan påverka både befintliga och nyskapade vattenbrunnar negativt. 

 

Vi förutsätter att kommunen arbetar enligt sina egna planer som bl.a. säger att nybyggnation 

ska ske med respekt för spår av äldre tider, befintliga boenden, djur och natur samt framtida 

generationers möjligheter att använda landskapet. 
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Vi tycker därför att innan några tillstånd ges, måste man klargöra hur nybyggnadsplanerna 

ser ut för hela området, på kort och lång sikt. Det vore mycket olyckligt om det blir en allmän 

först-till-kvarnen-fight mellan markägarna. Vi ser gärna ett samråd mellan kommunen, 

berörda markägare och berörda närboende. 

 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
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Från:   

Skickat: den 21 april 2019 07:14 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Yttrade Diarienummer Bmk 2019-000071 

 

Jag kommer att söka förhandsbesked på 3 enbostads hus i direkt anslutning till dessa. På fastigheten 

Olunda 2.1 samt även förhandsbesked på ett fjärde enbostads hus i närheten. Så det bör tas i 

beaktande att det kommer bli fler hus i den direkta anslutning till dessa.  

 

I övrigt Inga kommentarer i det här ärendet BMK 2019-000071 
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Från:   

Skickat: den 19 maj 2019 15:20 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: BMK 2019-000071 svar på kommunicering inför beslut 

 

Hej, 

 

Tack för möjligheten att bemöta de inkomna skrivelserna. Jag har på grund av vårbrukets intensiva 

arbete inte haft möjlighet att hinna svara innan tjänstemännens utlåtande kom mig till känna. Men 

här kommer några synpunkter på de skrivelserna som kommunen mottagit. 

 

Nybyggnationer i Olunda 

Jag med familj vill förmodligen mest av samtliga berörda bevara bykänslan på vår stamfastighet, vi 

önskar därmed inte ansöka om fler än 2 tomter. Vi är positiva till en försiktig exploatering av byn och 

har därför anpassat placeringen av de föreslagna tomterna för att minimalt påverka gårdsbilden från 

landsvägen. Min förhoppning var att förslaget skulle gillas av de berörda gällande den punkten.  

 

I den delen av Olunda som  beskriver har det inte byggts ett nytt hus sedan slutet på 70-talet. 

Dessa 25 % som tas upp borde alltså slås ut på ca 40 år vilket inte är speciellt mycket till 

tillväxt/exploatering över längre tid. Jag vill även belysa att dessa avstyckningar i dagsläget är tänkta 

till familjära/bekanta ändamål och grundas inte på ekonomiska intressen vilket antyds i den inkomna 

skrivelsen. 

 

Samhällen och landsbygd behöver ständig utveckling för att vara attraktiva och miljösmarta. Knivsta 

Kommun har höga och bra mål för befolkningsökningen, det är vi positiva till och hjälper gärna till 

med vad vi kan. Vi vet att vi bor i ett känsligt område, där av vårat försiktiga förslag till avstyckning. 

 

Gällande ”våtskadade ängen”. 

Som vårdare av gården bor och jobbar vi i skog och natur. Vi har ingen avsikt att försämra för djurliv 

eller liknande. Jag ser för dessa 2 tomter stora möjligheter att få till en bra avloppslösning. Det skulle 

kunna vara med modern bra reningsteknik eller helt enkelt leda/pumpa åt motsatt riktning från den 

”våtskadade ängen”. Det finns även bra möjligheter att anlägga en gemensamhetsanläggning. En VA-

utredning skulle ge oss klarhet på de uppkomna frågorna och om en sådan krävs tar jag gärna fram 

en sådan.  

 

Gällande åtkomst till skogen/gården för allmänheten. 

De ansökta tomternas placering är just placerade nära byn för att enkom inte påverka djur och 

naturlivet. I Olunda finns det otroligt bra möjligheter till åtkomst av naturen för 

allmänheten/boende. Vi har flertalet gångstigar, ridstigar och väl underhållna skogsbilsvägar att 
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nyttja. Jag kan inte på något sätt se att dessa 2 tomter påverkar åtkomsten/tillgängligheten av detta. 

Att tillägga har vi vad jag kan tro ett betydligt högre besöksantal på gården än dom flesta andra 

lantbruken. Ridskoleföreningen som familjen driver har en stor dragkraft på människor och det är 

flertalet föräldrar som tar en promenad på de stigar och skogsbilvägar vi anlagt när deras barn går på 

ridskola.  

 

Byggtid/Trafik 

Givetvis blir det lite rörelse och trafik just under byggtiden. Det blir dock under en begränsad tid 

vilket jag hoppas att boende som möjligtvis kan se fordonen på lite längre avstånd ha överseende 

med. Det kommer inte passera någon trafik utanför de klagandes fastigheter. All trafik kommer helt 

att ske på Olunda 3:1 mark och vägar. Eftersom det är vi som bedriver ridverksamheten i byn kan vi 

enkelt planera in transporter och leveranser de dagar och tider som det är begränsad aktivitet på 

skolan. 

 

Detaljplan 

En detaljplan för 8 befintliga och 2 nytillkomna hushåll känns inte rimligt. Jag har svårt att se nyttan 

av den detaljplanen som beskrivs i skrivelsen. Det finns betydligt fler och bättre områden där vad jag 

vet kommunen prioriterar och lägger sitt fokus på. Vi som boende i kommunen måste tillsammans se 

till att befolkningen har möjlighet att bo i en levande landsbygd i bra och miljövänliga hus. Det gör 

man inte genom att yrka avslag på varje ansökan i sitt närområde. 

 

Olunda idag och förr. 

 har inräknat med mig drivit gården Olunda i 4 generationer. Vi har omsorgsfullt 

vårdat byggnader, skött om skog och mark. Detta har resulterat i vad Olunda är idag. En välbevarad 

lantbruksfastighet där man satt det kulturella och naturmässiga värdena i fokus. Jag vill och önskar 

att kommunen förstår familjens varsamma vård och försiktiga utveckling av gården genom 

generationerna. 

 

Placering av ny bebyggelse 

På bifogad bild nedan visas placering (pil) av tomterna sett från landsvägen. Dessa skyms av både hus 

och träd på fastigheterna Olunda 2:1 samt 3:7.  



 

 

 

Yttranden 

Vad jag kan utläsa från enheternas olika remissvar finns inget belägg att avslå avstyckning av dessa 2 

tomter.  

 

Sammanfattning 

Jag önskar att kommunen godtar min ansökan om avstyckning och grundar sitt beslut på era egna 

enheters yttranden samt detta svar. Det finns vissa delar i grannarnas yttranden som av mig inte 

riktigt känns igen. Om intresse finns vill jag tillsammans med er på plats gå igenom ärendets inkomna 

synpunkter och övriga frågor inför nämndens behandling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skickades från E-post för Windows 10 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Sofia Sundberg <Sofia.sundberg@lansfast.se>  
Skickat: den 16 april 2019 13:39 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>;  
Kopia  Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se> 
Ämne: SV: Olunda3:1 förhandsb. 
 
Hej, 
 
Vi kan tänka oss att ändra tomtplaceringen. 
 
Ha en fortsatt bra dag! 
 
Sofia Sundberg 
Fastighetsmäklare, Kommersiella fastigheter och nyproduktionsansvarig  
                                             
    
  
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  
Drottninggatan 3, 753 10 Uppsala 
0704 – 303 676 
Sofia.sundberg@lansfast.se 
  
  
  
Sveriges mest nöjda kunder för tredje 
året i rad. Tack för förtroendet! 
  
*Enligt svenskt kvalitetsindex 2018 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>  
Skickat: den 16 april 2019 13:32 
Till: Sofia Sundberg <Sofia.sundberg@lansfast.  
Kopia  S  
Ämne: SV: Olunda3:1 förhandsb. 
 
Hej! 
 
Urban: vill du att ditt mail ska registreras hos kommunen som ett remissvar? I så fall skulle vi vilja ha 
ditt mail direkt skickat till knivsta@knivsta.se eller direkt till mig, så att det blir en inkommen 
handling.  
 
Sofia S: vad var ditt förslag? Kunde ni tänka er att ändra tomtplaceringarna enligt Urbans förslag? I så 
fall får ni sedan ändra situationsplanen. Detta är inget ni behöver göra nu, men är något ni i så fall får 
göra innan beslut tas i ärendet.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Marie Sandström 
Bygglovshandläggare 
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Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun 
Telefon: 018-34 70 00 
e-post: marie.sandstrom@knivsta.se  
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Sofia Sundberg <Sofia.sundberg@lansfast.se>  
Skickat: den 16 april 2019 12:36 

 
Kopia:  Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Ämne: SV: Olunda3:1 förhandsb. 
 

 
 
Tack för dina synpunkter. 
 
Jag har inget att yttra mig om på din ritning. Jag förstår dina synpunkter. 
 
Jag meddelar kommunen och lägger fram detta som förslag. 
 
Ha en fortsatt bra dag! 
 
Sofia Sundberg 
Fastighetsmäklare, Kommersiella fastigheter och nyproduktionsansvarig  
                                             
    
  
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  
Drottninggatan 3, 753 10 Uppsala 
0704 – 303 676 
Sofia.sundberg@lansfast.se 
  
  
  
Sveriges mest nöjda kunder för tredje 
året i rad. Tack för förtroendet! 
  
*Enligt svenskt kvalitetsindex 2018 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från:   
Skickat: den 16 april 2019 12:06 
Till: Sofia Sundberg <Sofia.sundberg@lansfast.se> 
Kopia:  
Ämne: Olunda3:1 förhandsb. 
 
Hej Sofia, 
Vi fick brev om att ha möjlighet att yttra oss avseende förhandsbesked för nybyggnad av 2st 
enbostadshus. 
-Jag träffade häromdagen och vi pratade om gränsdragningar m.m med anledning av sökt 
förhandsbesked. 



hade inga invändningar mot mitt förslag. 
 
Jag ritade om ett förslag på tomter 1 & 2 på  en annan skala för att ge lite mer tydlighet, Egentliga 
skillnaden är att tomterna flyttas 10m (västerut och 12m fritt till gräns Olunda 437) & man använder  
gräns i väst med linje ny gemensam väg. 
 
Då skapas en lagom lika stor ”rymd” imellan berörda fastigheter, och man ges access till skogen utan 
att behöva gå in på tomten invid huset tillhörande Olunda 435. 
Förslaget på huskropparnas placering på de tilltängta tomterna 1. & 2. ger alla då möljighet till 
kvällssol! 
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Från: Anna-Carin Näreskog
Till: Knivsta Kommun
Ärende: Sv: Remiss förhandsbesked, BMK2019-155
Datum: den 23 maj 2019 13:09:46
Bilagor: image001.png

Hej!
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-155 på remiss daterad 2019-05-23
avseende bygglov för nybyggnad av 1 st enbostadshus på fastigheten Åsby 4:11 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 
Skickat: den 23 maj 2019 09:53
Till: Anna-Carin Näreskog 
Ämne: Remiss förhandsbesked, BMK2019-155
Hej!
Se bifogad remiss.
Med vänlig hälsning,
Robert Fåhræus
Bygglovarkitekt
Knivsta kommun
Centralvägen 18
741 75 Knivsta
018-34 70 00
robert.fahraeus@knivsta.se
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Lider: 12,0 meter * 7,2 meter
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Loge: 24,8 meter * 11,1 meter
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Från: Anna-Carin Näreskog <anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se>  

Skickat: den 24 maj 2019 09:05 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Kopia: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 

Ämne: Sv: Remiss förhandsbesked, Knivsta-Tarv 3:2, BMK 2019-171 

 

Hej! 

 

Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-171 på remiss daterad 2019-05-22 avseende bygglov för nybyggnad av 1 st enbostadshus på 

fastigheten Knivsta-Tarv 3:2 och har följande att anföra.  
 
Roslagsvatten har idag ledningar på den fastighet som föreslås avstyckas, se gulmarkering. Bygglovet bör villkoras med att Knivstavatten ges ledningsrätt 

för befintliga ledningar på fastigheten motsvarande 4 m på vardera sidan av ledningen och att fastighetsägaren tar kostnaderna för förrättningen. Ett 

markupplåtelseavtal kan tecknas i avvaktan på att ledningsrätt erhålls. 

 

Roslagsvatten föreslår även att fastigheten tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
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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  

 



 

Från:   

Skickat: den 24 maj 2019 20:39 

Till: Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se> 

Ämne: Re: Remissvar Knivsta-Tarv 3:2 för er kännedom 

 

Hej! 

 

Roslagsvatten's yttrande är densamma som i tidigare förhandsbesked. Det är lantmäterimyndigheten 

som tar beslut om ledningsrätt vad jag förstått, om lantmäterimyndigheten anser att ledningsrätt ska 

upprättas så accepterar jag det. 

 

 

Mvh  
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MI.2019.195

Markområde/Biotoper

Den tänkta platsen för uppförande av husen är omgiven av ängsmark med gräs och maskrosor.
För uppförande av hus, garage samt infartsväg och parkering bedöms inte något skyddsvärt, som
biotoper, fågelskydd eller berghällar påverkas negativt i någon större omfattning.
Det finns en midre holme på fastigheten, men den är anlagd och innehåller inga skyddsvärda
biotoper.

I samband med installationsutförande för avloppsanläggning och andra markarbeten ska arbetet
ske med hänsyn till grannars avlopp samt till 2 kap. i miljöbalken (1998:808).

Vägbuller

Området och tänkt placering av husen ligger relativt nära väg men trafiken är inte omfattande.
Vägtrafiken bedöms inte påverka eventuella framtida boende nämnvärt negativt ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt.

Flygbuller

Området ligger utanför influensområde för flygbuller från Arlanda.
Trots detta kunde det vid inspektionstillfället höras ett påtagligt ljud från flygtrafiken. Flyg
kunde ses och höras flera gånger under inspektionstillfället och bullret kommer sannolikt att
påverka eventuella boende i området.

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.
Om det är tänkt att uppföra garage på fastigheten ska eventuellt avlopp (golvbrunn) anmälas till
Bygg- och miljönämnden.

Övrigt

Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplaner och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av tre (3)
enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten och omständigheter i
övrigt. Inspektion utfördes av undertecknad den 17 maj 2019.

För Miljöenheten

Magnus Malmström

Miljöinspektör



Från: Anna-Carin Näreskog <anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se>  

Skickat: den 30 april 2019 10:12 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: SV: Remiss förhandsbesked, Torslöt 3:4, BMK 2019-036 

 

Hej! 

 
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-36 på remiss daterad 2019-04-29 avseende bygglov 
för nybyggnad av 3 st enbostadshus på fastigheten Torslöt 3:4 och har följande att anföra.  

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar och 

det finns därav inga allmänna ledningar i området. Däremot ligger fastigheten inom eventuella 

framtida verksamhetsområde i VA-planen så det kan finnas ett större behov att bygga ut 

allmänna VA-nätet, beroende på hur många tomter som säljs. Risk för större kostnader för 

VA-kollektivet. I VA-planen står det: Stora delar av området ligger i influensområdet för 

Arlanda flygplats, och ytterligare bebyggelse tillåts därför inte i dagsläget. 

 

Det finns inga planer i dagsläget 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 
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Från: linda.a.pettersson@trafikverket.se <linda.a.pettersson@trafikverket.se>  

Skickat: den 22 maj 2019 15:45 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Kopia: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 

Ämne: Yttrande - Förhandsbesked för nybyggnation av tre stycken enbostadshus, på Torslöt 3:4 

 

Knivsta kommuns dnr: BMK 2019-036 

Trafikverkets dnr: TRV 2019/61702 

 

Förhandsbesked för nybyggnation av tre stycken enbostadshus, på Torslöt 3:4, Knivsta kommun, 

Uppsala län 

 

Knivsta kommun har haft ett ärende på remiss angående förhandsbesked för tre enbostadshus på 

fastighet Torslöt 3:4.  

 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Linda Pettersson 

Samhällsplanerare 

Planering, Region Öst  

 

Linda.a.pettersson@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 04 30 

 

Trafikverket 

Box 1140 

631 80 Eskilstuna 

Besöksadress: Tullgatan 8 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com
Till: Knivsta Kommun
Ärende: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Remiss förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus, Torslöt 3:4,

BMK 2019-036
Datum: den 2 maj 2019 14:27:13

Hej!

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat översänd remiss för ”Remiss förhandsbesked
nybyggnad av tre enbostadshus, Torslöt 3:4, BMK 2019-036”.

Vattenfall har en elnätanläggning inom närområde för planerade nya byggnader bestående av 12 V markkabel,
röd streckad linje i karta nedan, 12 kV transformatorstation, svart kvadrat samt 0,4 V markkabel, blå streckad
linje, och 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt.

Vattenfall har en 12 kV markkabel som passerar öster och söder om område för planerad bebyggelse men ingen
elnätanläggning inom område för planerade byggnader och har därmed inget att erinra.

Vattenfall vill informera om följande:
• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av

exploatören.
• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens

www.ledningskollen.se
• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet.
• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall så att de

säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte innehålls.
Vänliga hälsningar
Rino Hulth
Tel 070 379 84 84
----------------------------------
På uppdrag av

Tillstånd & rättigheter 
Vattenfall Eldistribution AB
rino.hulth@vattenfall.com

From: Marie Sandström [mailto:Marie.Sandstrom@knivsta.se] 
Sent: Monday, April 29, 2019 12:24 PM
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To: GB Miljöenheten; Anna-Carin Näreskog; .f Registratur Eldistribution (DS-YQ); Arlanda Remisshantering
Subject: Remiss förhandsbesked, Torslöt 3:4, BMK 2019-036
Hej!
Bifogar remiss, karta och verksamhetsbeskrivning gällande förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus på Torslöt 3:4, BMK 2019-036.
Sista svarsdag är satt till 2019-05-17.
Med vänlig hälsning
Marie Sandström
Bygglovshandläggare
Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun
Telefon: 018-34 70 00
e-post: marie.sandstrom@knivsta.se



BMK 2019-000036      2019-05-23 

Yttrande gällande förhandsbesked för TORSLÖT 3:4  
Följande punkter bör uppmärksammas gällande beslut för fastighet TORSLÖT 3:4 med utgångspunkt 
att förhandsbeskedet inte ska beviljas. 

1 Enligt Knivsta kommuns översiktsplan är området utpekat som ett utredningsområde för 
bostäder på landsbygden där sanitära problem behöver lösas eller förebyggas. Därav 
krav på detaljplan vid exploatering.  

 
2 Samtliga hus kring TORSLÖT 3:4 är byggda på bergshöjder, TORSLÖT 3:4 är beläget i 

en dal med postglaciär lera upp mot slänter vilket innebär att det är aktsamhetsområde för 
skredrisk. Enligt SGU (Sverige geologiska undersökning) är rasrisk markerat från väster 
över Forsbyvägen samt över den planerade vägen för aktuell fastighet. 

 
3 Enligt Knivsta kommuns grönstrukturplan 2016 är fastigheten TORSLÖT 3:4 placerad 

inom ”Högt skyddsområde” och ”stora försiktighetsmått och åtgärder bör tas för att behålla 
värdet”. Nybyggnad inom området skulle försämra rekreationsmöjligheter och 
naturvärden.  

 
4 Landskapsbilden i området är ett spricklandskap, bebyggelse bör därför läggas på 

traditionella platser såsom moräner och urberg. Dalgång är ingen traditionell byggplats. 
Hänvisar till Knivsta kommuns översiktsplan där det står "Utmärkande är också de gamla 
byarnas läge i väl synliga lägen uppe på moränhöjder och bergknallar i relativt öppna 
avsnitt. Här återfinner vi dagens bondgårdar. De modernare enbostadshusen som 
förekommer ligger huvudsakligen i traditionella lägen”.  Översiktsplanen framhåller även 
”småskaligare landskap där endast små delar av landskapet är synligt åt gången har en 
smärtgräns där många så förändringar i närliggande landskapsrum till slut medför en 
tydlig förändring av karaktären”. Då de planerade husen på TORSLÖT 3:4 skulle förändra 
landskapsbilden och siktlinjerna från Forsbyvägen markant. 

 
5 TORSLÖT 3:4 ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård och ska enligt miljöbalkens 3 

kap avspegla områdets historia. Ny bebyggelse med nybyggda hus inom detta 
riksintresse skulle innebära en direkt avvikelse. Se även punkt 3 gällande byggnaders 
placering. 

 
6 Enligt Knivsta kommuns översiktsplan är fastigheten TORSLÖT 3:4 markerad som 

jordbruksmark. Enligt hushållningsreglerna i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel är jordbruksmark 
av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Det spelar ingen roll om marken ligger i träda. Det finns annan mark som är 
lämpligare att exploatera i Knivsta kommun.  
 

7 Fastigheten ligger inom Arlanda flygplats influensområde (Arlanda flygplats riksintresse) 
och således inom bullerstört område, och med tanke på Arlanda flygplats 
utbyggnadsplaner finns stora risker kopplat till flygbullernivåer.  

Med vänlig hälsning 
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Från: Anna-Carin Näreskog <anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se>  

Skickat: den 21 maj 2019 14:47 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Sv: Remiss förhandsbesked, Olunda 4:1, BMK 2019-135 

 

Hej! 

  

Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2019-135 på remiss daterad 2019-05-20 avseende 

bygglov för nybyggnad av 1 st enbostadshus på fastigheten Olunda 4:1 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 
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Hej Marie! 

Här kommer mitt försök att svara på dina frågor. 

Vi börjar med avloppet som är lite komplicerat. 

Rosenlund började byggas 1974 i form av avstyckning av  jordbrusfastighet 

(Marma 1:2). 

Då styckades 5 tomter av och man byggde en gemensam avloppsanläggning med en stor 

trekammarbrun på 12 kubikmeter som fortfarande är i bruk. Enligt dåvarande regler skulle 

detta vara dimensionerat för 6 hushåll. Infiltrationsanläggningen låg delvis på dagens fastighet 

Marma 1:18 och delvis på stamfastighetens åkermark. 

I dag är fortfarande bara fyra av tomterna bebyggda med bostadshus och totalt betjänar 

avloppsanläggningen 7 vuxna och ett barn. 

2004 gjordes en fastighetsreglering mellan stamfastigheten (Marma 1:2) och min fastighet 

1:18 ,och då blev jag ägare till marken där trekammarbrunnen och merparten av infiltrationen 

var placerad.  Tyvärr visade det sig att infiltrationen i den gamla anläggningen inte fungerade, 

stora läckage och vattensamlingar i diken, så jag tog initiativ till att bygga en ny infiltration. 

Den nya infiltrationen byggdes 2009.  Dåvarande Miljöinspektör Peter Sydstrand gjorde en 

besiktning av markförhållandena och konstaterade att marken var mycket lämplig för 

infiltration, dels pga marksamansättningen och dels pga av sluttningsförhållanden, marken 

sluttar ut mot åkermarken som i sin tur sluttar ner mot Storån. Jag valde då att inte blanda in 

stamfastigheten 1:2 i den nya infiltrationen utan placerade den helt på 1 :18. 

Bygg och miljönämndens beslut om ny infiltrationsanläggningen togs 2009 Diarienummer 

2009-557. 

Samtidigt som denna ”renovering” genomfördes hade två fastigheter i Olunda (2:5 och 2:6) 

också behov av ny infiltration. Jag uppfattade att man inte fick lov av dåvarande ägaren till 

den stamfastigheten att bygga en infiltration på den närmaste plattsen vilket gjorde att man 

valde en udda lösning som innebär att man pumpar infiltrationsvattnet en lång sträcka till en 

infiltrationsbädd parallellt intill våran dvs även den placerad på 1:18. Jag tror den servar 3-4 

personer. Har ingen uppgift på beslut/ärendenummer. 

Jag kan bara konstatera att Marma 1:18 har goda förutsättningar för att skapa väl fungerande 

avlopp. Dels de geologiska förutsättningarna men också fastighetens storlek. Befintlig 

infiltration omfattar endast 100 kvadratmeter av fastighetens 5000 kvadrat. 

I händelse av ett positivt förhandsbesked är jag också självklart inställd på att göra eventuella 

ombyggnader, kompletteringar, renoveringar eller vad som krävs för att skapa en fortsatt 

hållbar och väl fungerande avloppsmiljö. 
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Så till dina frågor. 

1) Hur många bostadshus ska förses totalt?  

I dag omfattar anläggningen fyra hushåll. Får jag bygga ett nytt hus skulle det där med bli fem 

hushåll. (kan ju också lösas med en separat anläggning för ett nytt hus) 

2) Är alla permanentboenden? Ja 

3) Hur många personer totalt i husen? I dag 7 vuxna ett barn.  

4) När är avloppstillståndet ifrån? 2009-09-28 

5) Hur många personer är avloppet dimensionerat för? Det befintliga avloppet är 

dimensionerat för sex hushåll. 

6) Behöver inte avloppsanläggningen utökas (själva infiltrationen) om ytterligare ett hus 

byggs?  

Formellt är min uppfattning att det inte krävs någon justering för att lägga till ytterligare ett 

hushåll då anläggningen är dimensionerad för sex hushåll. Jag anser dock att det vore en 

bättre lösning att skapa en separat avloppsanläggning för ett eventuellt tillkommande hushåll. 

Framförallt beroende på lutningsförhållanden. 

Det viktigaste just nu inför ett beslut om förhandsbesked uppfattar jag är det faktum att det 

finns goda förutsättningar att skapa en väl fungerande avloppsmiljö. 

Jag lever i tron att den slutliga lösningen kommer att bli en fråga i det slutliga bygglovet eller 

måste lösningen vara bestämd redan nu? 

 

Beträffande dricksvatten finns inte så mycket att säga, Jag har en egen djupborrad brun som 

har en tillrinning på fyra kubikmeter vilket är extremt mycket. Jag delar inte vattnet med 

någon granne. Kvaliteten på vattnet har testats vid ett par tillfällen och har alltid varit bra.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anna Eriksson Datum BMN-2018/211 
Verksamhetscontroller 2019-04-10   
 
 

  Bygg och miljö tillika trafiknämnden 
 
 
Uppföljning av introduktion samt kunskap kring hot och våld i 
bygg- och miljönämndens verksamheter 
BMN-2018/211  
 
Förslag till beslut  
 
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden beslutar  
 
att godkänna rapporten Uppföljning av introduktion samt kunskap kring hot och våld i bygg- 
och miljönämndens verksamheter, 2019-04-10 samt 
 
att utförd kontroll av kontrollområdet Hot och våld i internkontrollplanen för kvalitet för bygg- 
och miljönämndens verksamheter 2018 är tillräcklig.  
 
Sammanfattning  
 
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens internkontrollplan för kvalitet 2018 
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde 
arbetsutskottet att det fanns en hög risk för att medarbetarnas introduktion och kunskap för 
hur man förebygger och agerar vid hot och våld inte är välfungerande. Med anledning av det 
genomfördes denna uppföljning, som identifierar styrkor och utvecklingsområden inom 
aktuellt område.  
 
Uppföljningen fokuserar på medarbetarnas upplevelse av sin information och kunskap när 
det gäller agerande vid risk för våld eller hot om våld. Flertalet medarbetare inom bygg- och 
miljönämndens område upplever att de besitter kunskaper inom området, vilket utgör en 
styrka. Utvecklingsområdena som identifieras är att ta tillvara, utveckla och systematisera 
medarbetarnas kunskaper inom området. 
 
Bakgrund  
 
I nämndens internkontrollplan för kvalitet har vissa särskilda risker i verksamheten 
identifierats. Riskerna följs upp i särskilda kontroller. Nämndens godkännande av 
uppföljningsrapporten innebär att nämnden anser att den utförda kontrollen av 
kontrollområdet är tillräcklig. Med tillräcklig menas att den utförda kontrollen i tillräckligt hög 
grad har utrett omständigheterna inom aktuellt kontrollområde. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
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Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Jessica Fogelberg  
bygg- och miljöchef  
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten  
Verksamhetscontroller 
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1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

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 



 
2019-04-10  BMN-2018/211 
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Uppföljning av introduktion samt kunskap kring hot och våld i 
bygg- och miljönämndens verksamheter 
 
Inledning 
 
Hot och våld är omfattande arbetsmiljöproblem i kommuner och landsting1 och personer som 
arbetar med myndighetsutövning är särskilt utsatta2. Vid våld och hot om våld har 
arbetsgivaren ett omfattande ansvar utifrån arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller 
olycksfall och personalen ska förutom att veta vilka risker som kan finnas, också ha möjlighet 
att undvika dem.3 
 
Medarbetare inom bygg- och miljönämndens verksamheter gör bland annat tillsynsbesök, 
auskultationer inför beslut om bygglov, besök hos invånare eller företag som håller på att 
bygga eller har andra typer av kontakter eller möten med invånare, där hotfulla situationer 
kan uppstå.  
 
Syfte  
 
Syftet med denna uppföljning är att ta reda på om medarbetarna vid bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområden får den introduktion samt har de kunskaper kring hur 
man förebygger och agerar vid våld och hot om våld som är tillräckliga. 
 
Bakgrund 
 
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens internkontrollplan för kvalitet 2016 
genomfördes en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde 
arbetsutskottet att risken var hög för att personalen vid bygg- och miljökontoret inte kände sig 
trygg i mötet med invånare/sakägare vad gäller hot och våld. Med anledning av det 
genomfördes en uppföljning under 2017 (BMN-2017/36). 
 
Då samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan identifierat samma kontrollområde 
avseende planenhetens personal och då planenhetens kontorstillhörighet vid tillfället var 
bygg- och miljökontoret, inkluderades bygg-, miljö- samt planenheterna i uppföljningen 2017. 
Uppföljningen visade på att risker för hot och våld i arbetet fanns hos samtliga då undersökta 
enheter. Vidare konstaterades att de allra flesta medarbetarna kände till riskerna för hot och 
våld, men att det vid flera enheter saknades kunskap hos medarbetarna om hur de ska 
agera i en hot- eller våldssituation.  
 
I enlighet med kommunens övergripande handlingsprogram om att förebygga och hindra hot 
och våld i arbetet och Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön4 
uppmanades samtliga enheter att upprätta aktuella rutiner för våld och hot om våld samt för 
riskanalys vid ensamarbete. Vidare uppmärksammades behovet av utbildning av personalen 
avseende våld och hot om våld i arbetet i enlighet med AFS 1993:2 samt att samtliga 
incidenter som kan härledas till våld eller hot om våld ska registreras i händelse-
hanteringssystemet för tillbud, färdolycksfall och arbetsskador (KIA).  
 
                                                           
1 SKL, Hot och våld, arbetsmiljö, 2018-11-23. 
2 BRÅ, Hot och våld, 2018-11-20. 
3 Arbetsmiljöverket, Hot och våld, 2018-12-03 
4 AFS 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön. 
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Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens internkontrollplan för kvalitet 2018 bedömde 
nämnden att risken var fortsatt hög för att personalen inte känner sig trygg i mötet med 
invånare vad gäller risken för hot och våld och beslutade därför om denna uppföljning. 
 
Metod och tillvägagångssätt 
 
Undersökningsfrågan definierades: Upplever medarbetarna vid bygg- och miljönämndens 
verksamhetsområden att de får den introduktion samt information kring hur man förebygger 
och agerar vid våld och hot om våld som är tillräcklig för att de ska känna sig trygga i 
tjänsten?  
 
Målgruppen som skulle undersökas definierades till samtliga medarbetare som handlägger 
ärenden åt bygg- och miljönämnden, vilket innebär att enkäten sändes ut till tjugosju 
personer i november 2018. Dessa var medarbetarna på byggenheten, miljöenheten, kart- 
och GIS-enheten samt de medarbetare på kontaktcenter och gatuenheten som handlägger 
parkeringstillstånd eller trafikfrågor åt bygg- och miljönämnden. Till skillnad från i 
uppföljningen 2017 undersöktes alltså samtliga medarbetare och inte enbart de enheter som 
upplevde sig ha en risk att utsättas för våld eller hot om våld. 
 
Genomförande 
 
Medan uppföljningen från 2017 grundades på befintligt material (resultatet av kommunens 
medarbetarundersökning, kontorets arbetsmiljörevisions- och checklistearbete vid hot och 
våld, samt antalet rapporterade tillbud i KIA5) bedömdes att lämplig grund för ny uppföljning 
var en enkät till medarbetarna med frågor om deras upplevda kunskap på området. 
 
Enkäten berörde specifikt upplevelsen av informationen vid introduktionen för nyanställda, 
men innehöll även en uppskattning av den egna kunskapsnivån när det gäller  möjligheten 
att kunna förebygga risken för hot och våld i tjänsten samt det egna agerandet i en hot- och 
våldssituation. Undersökningen fokuserade således på medarbetarnas upplevelse och 
syftade inte till att granska rutiner eller mäta medarbetarnas kunskaper inom området.  
 
Vid analys och redovisning av en enkätundersökning som riktat sig till ett begränsat antal 
personer är det av etiska skäl viktigt att anonymiteten kan säkerställas, varför svaren på 
frågorna följaktligen redovisas på en mer aggregerad nivå i denna uppföljning.  
 
Resultat  
 
Nitton personer besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 70 procent och 
kan sägas utgöra ett relativt lågt bortfall, som därmed gör det mer intressant att analysera 
svaren. De nio frågorna som ställdes redovisas som en bilaga.  
 
Av de som besvarade enkäten var det fler (63 procent) som började arbeta åt nämnden 
under åren 2016-2018, än som började under år 2015 eller tidigare (37 procent).  
 
Bland de som började arbeta åt nämnden under åren 2016-2018 ansåg 67 procent av de 
svarande att de vid sin introduktion fått tillräcklig eller viss information om att förebygga 
risken för hot och våld i tjänsten, medan 33 procent ansåg att de inte fått någon information 
alls. Svaren fördelade sig på liknande sätt när det gäller introduktionen i själva agerandet vid 
hot och våld i tjänsten, där tre fjärdedelar av de svarande ansåg att de fått tillräcklig eller viss 
information om detta, medan en fjärdedel ansåg att de inte fått någon information alls. 
 
                                                           
5 Händelsehanteringssystem för tillbud, färdolycksfall och arbetsskador. 
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När det gäller informationen som lämnas till nyanställda, dels kring förebyggande av hot och 
våld i tjänsten, men även kring agerande vid hot och våld i tjänsten, ansåg 68 procent att den 
var helt eller delvis tillräcklig. 21 procent ansåg att den inte var tillräcklig och 11 procent 
angav att de inte vet.  
 
Överlag angav 53 procent av de svarande att de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att så 
långt det är möjligt kunna förebygga risken för hot och våld i tjänsten samt tillräckliga 
kunskaper om hur de ska agera vid hot och våld i tjänsten för att känna sig trygga. Samtidigt 
uppgav 42 procent att de endast har vissa kunskaper kring detta.  
 
De svarande hade möjlighet att ange om de hade fått kunskaperna på nuvarande arbetsplats 
eller en tidigare. Flera av dem som angav att de upplevde sig ha tillräckliga kunskaper för att 
så långt det är möjligt kunna förebygga risken för hot och våld i tjänsten samt om hur de ska 
agera vid hot och våld i tjänsten för att känna sig trygga, angav att de fått dessa kunskaper 
på en tidigare arbetsplats.   
 
På frågan om de erbjuds möjlighet att fylla på samt påminnas om sina kunskaper om att 
förebygga samt agera vid våld eller hot om våld svarade 79 procent av de svarande att det 
stämmer helt eller delvis, medan 21 procent upplevde att möjligheten saknades. 
 
När de tillfrågades vad de önskar att introduktionen/informationen om att förebygga samt 
agera vid våld eller hot om våld i tjänsten även skulle innehålla svarade tre personer att de 
gärna såg mer praktiska övningar, exempel eller ”case”.  
 
Slutsatser och utvecklingsområden 
 
Syftet med denna uppföljning har varit att ta reda på om medarbetarna vid bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområden får den introduktion samt har de kunskaper kring hur 
man förebygger och agerar vid våld och hot om våld som är tillräckliga. 
 
Även om slutsatserna som kan dras av en specifik enkätundersökning med ett relativt sett 
mindre antal svarande är begränsade, går det att se en tydlig tendens bland medarbetarna. 
Inom ett för arbetsmiljön så viktigt område som hot och våld har en majoritet av de svarande 
angett att de upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att så långt det är möjligt kunna 
förebygga risken för hot och våld i tjänsten, samt tillräckliga kunskaper om hur de ska agera 
vid hot och våld i tjänsten för att känna sig trygga. Nästan lika många har uppgett att de har 
vissa kunskaper inom området. 
 
Samtidigt som det vore önskvärt att antalet svarande som är nöjda med sin introduktion och 
möjlighet att fylla på kunskaper i ämnet vore högre, utgör det faktum att flertalet medarbetare 
besitter någon form av kompetens inom området en styrka. Den kompetens som finns i 
organisationen bör tas tillvara och användas som en resurs när kunskaperna på det aktuella 
området utvecklas och systematiseras, till exempel med hjälp av rekommendationerna i 
föregående uppföljning och gärna med praktiska övningar, exempel och ”case”. 
 
Följande utvecklingsområden och förslag har identifierats med utgångspunkt i denna 
uppföljning:  
 

• En gemensam utbildning till verksamhetsansvariga och personal bör genomföras för 
att öka kompetensen inom området Hot och våld.  
 

• Introduktionen till nya medarbetare samt den kontinuerliga uppföljningen  till samtliga 
medarbetare inom området Hot och våld bör systematiseras. 
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Bilaga  - Enkätfrågor 
 

1. Så här länge har jag arbetat på byggenheten/miljöenheten/kart- och GIS-
enheten/handlagt parkeringstillstånd/ trafikfrågor åt bygg- och miljönämnden:  
 

o Jag började under 2018 
o Jag började under 2017 eller 2016 
o Jag började under 2015 eller tidigare 

 
2. Vid min introduktion under 2016, 2017 eller 2018 anser jag att jag fick  

 
o tillräcklig information för att så långt det är möjligt kunna förebygga risken för hot och våld i 

tjänsten  
o viss information om att kunna förebygga risken för hot och våld i tjänsten  
o ingen information om att kunna förebygga risken för hot och våld i tjänsten  
o Jag började under 2015 eller tidigare 

 
3. Vid min introduktion under 2016, 2017 eller 2018 anser jag att jag fick  

 
o tillräcklig kunskap om hur jag ska agera vid hot och våld för att känna mig trygg i tjänsten 
o viss information om hur jag ska agera vid hot och våld i tjänsten 
o obefintlig/ingen information om hur jag ska agera vid hot och våld i tjänsten 
o Jag började under 2015 eller tidigare 

 
4. Informationen som lämnas till nyanställda om hur man förebygger hot och våld i 

tjänsten vid min arbetsplats är tillräcklig för att de ska känna sig trygga 
 

o Instämmer helt  
o Instämmer delvis  
o Instämmer inte alls 
o Vet ej 

 
5. Informationen som lämnas till nyanställda vid min arbetsplats om hur man ska agera 

vid hot och våld i tjänsten är tillräcklig för att de ska känna sig trygga 
 

o Instämmer helt  
o Instämmer delvis  
o Instämmer inte alls 
o Vet ej 

 
6. Jag anser att jag har tillräckliga kunskaper för att så långt det är möjligt kunna 

förebygga risken för hot och våld i tjänsten  
 

o Ja och dessa kunskaper har jag huvudsakligen fått på min nuvarande arbetsplats 
o Ja och dessa kunskaper har jag huvudsakligen fått på en tidigare arbetsplats 
o Jag har vissa kunskaper kring detta  
o Jag saknar helt kunskaper kring detta 
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7. Jag anser att jag har tillräckliga kunskaper om hur jag ska agera vid hot och våld för 

att känna mig trygg i tjänsten  
 

o Ja och dessa kunskaper har jag huvudsakligen fått på min nuvarande arbetsplats 
o Ja och dessa kunskaper har jag huvudsakligen fått på en tidigare arbetsplats 
o Jag har vissa kunskaper kring detta  
o Jag saknar helt kunskaper kring detta  

 
8. Jag erbjuds möjligheten att fylla på, samt påminnas om de kunskaper jag har om att 

förebygga samt agera vid våld eller hot om våld  
 

o Detta stämmer helt 
o Detta stämmer delvis 
o Detta stämmer inte alls  

 
9. Jag önskar att introduktionen/informationen om att förebygga samt agera vid våld 

eller hot om våld i tjänsten även innehöll: 
 
 




