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Sammanträde med Bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 16 februari 2021, kl 13:00  

Plats: Distanssammanträde, se separat länk. Mötessal i kommunhuset är Kvallsta. 

Ordförande: Claes Litsner (S) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 
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Föredragningslista
  

 Dnr 

1. Upprop   

2. Justering  (förslag tisdag 23 februari)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Delegationsbeslut miljö 2021-01 

b) Delegationslista Public 360 2020-12-01—2021-
02-08 

c) Delegationslista tunga transporter 2021-01 

d) Delegationslista bygg m. fl. 2021-01 

  

5. 
 

Informationsärenden 
  

 a) Information om förbud mot användningen av 
ishallen på CIK (Christofer Mattsson) 

b) Information om taxor och avgifter inom bygg- och 
miljönämndens ansvarsområden (Gabriel Winter 
och Robert Fåhraeus) 

  

 Beslutsärenden   

6. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus , MORBY 1:6 (MORBY 324), BMK 
2020-000389  
(Robert Fåhraeus) 

BMN-
2020/326 

7. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 
lgh), VRÅ 1:791, BMK 2020-000468  
(Robert Fåhraeus) 

BMN-2021/30 

8. Bygglov för ändrad användning av en 
komplementbyggnad till ett 
komplementbostadshus, NOR 46:1 
(KLOCKARBACKEN 12), BMK 2020-000476 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/31 
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9. Förhandsbesked för ombyggnad av ett 
fritidshus till permanentbostad, EKEBY 1:237 
(PINGLASTRÖMSVÄGEN 17), BMK 2020-000489 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/32 

10. Bygglov för ändrad användning av kontor till 
förskola, GREDELBY 28:5 (HYVELGATAN 30), 
BMK 2020-000496 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/33 

11. Förhandsbesked för nybyggnad av 
industribyggnad, BRUNNBY 6:4, BMK 2020-
000410 
(Marie Sandström) U T G Å R 

BMN-2021/11 

12. Uppföljning av intern kontrollplan BMN 2020 
(Elin Yilmaz) 

BMN-
2020/342 

13. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- 
och miljönämnden 2020 
(Jessica Fogelberg och Edvin Johansson) 

BMN-2021/5 

14. Bygglov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 
2020-000092 
(Robert Fåhraeus) 

BMN-
2020/173 

15. Byte av sammanträdesdatum oktober 2021  
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bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya 
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen. Befintlig bebyggelse samt tillskottet av sökt åtgärd bedöms inte föranleda 
krav på detaljplaneläggning eller krav på allmänt VA enl. vattentjänstlagen.  
 
Med hänsyn till att bebyggelsen kommer att placeras i ett område av riksintresse för 
kulturmiljö samt inom områdesbestämmelser för Morby ska byggnaders utformning och 
placering anpassas till den äldre småskaliga bebyggelsen och till landskapsbilden. 
 
Den nya bebyggelsen kommer till viss del vara synlig från Storåns dalgång. Byggnadens 
läge intill den befintliga bebyggelsen längs vägen i Åttondelen bedöms uppfylla 
områdesbestämmelsen att ny bebyggelse ska placeras så att den ansluter till det 
närliggande bebyggelsemönstret eller placeras i lägen som liknar de traditionella 
tomtplatserna.  
  
Villkor 
Byggnader ska utformas i 1- 1½ plan,  med faluröd träpanel, sadeltak med tegelröda 
takpannor och med en taklutning på högst 380.  
 
Bostadshuset och garage, uthus mm ska placeras så att de anpassas till tomtens topografi 
och förutsättningar samt ligga på nuvarande marknivå. Bostadshus, garage, uthus mm ska 
placeras så att varje hus anpassas efter den enskilda tomtens topografi och förutsättningar 
för att undvika sprängning av berg och uppfyllnader. Byggnadernas grunder ska anpassas 
efter marken.  
 
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 bygglovansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked: 10576 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning 
Ansökan avser en ytterligare bostadsbyggnad intill befintlig bebyggelse i området Åttondelen. 
Tillfartsväg löses över samfälld väg på stamfastigheten. Sophantering och posthantering 
bedöms kunna skötas utefter vägen.  
 
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen 
Bevakningsområde Åttondelen 
 
Planbestämmelser m.m. 
Områdesbestämmelser för Morby (ObKn13) 
 
Yttranden 
Miljöenheten skriver i sina yttranden att dricksvattentillgången i området bedöms utifrån 
SGU:s underlag som tämligen god, samt att det i detta skede inte finns behov att studera 
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Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 

 
 
 
 
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  
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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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Enskilt avlopp 
 
Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 

 
Innan Bygg- och miljönämnden tar beslut om bygglov måste tillstånd för enskilt avlopp 
vara ordnat. För att bygglovet ska kunna handläggas på bästa sätt är det därför viktigt 
att en ansökan om enskilt avlopp skickas in samtidigt som, eller gärna innan, 
bygglovsansökan. 

 
Här kommer några punkter som är viktiga för att handläggningen av avloppsansökan 
inte ska dra ut på tiden och kanske försena hela bygglovärendet: 

 
 
 
 

1. Fullständigt ifylld ansökan 
2. En situationsplan i skala 1:450 – 1:1 000 som visar 

 
 

- fastighetsgränser 
- bostadshusets läge 
- läget för det enskilda avloppet (även slamavskiljare om sådan ingår) 
- utsläppspunkt från anläggningen, d.v.s. var röret går ut (gäller inte infiltration) 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slambil (inte mer än 20 meter från anläggningen) 
- namn på entreprenör (kunnig i anläggande av avlopp) 

 
 

3. Om ansökan gäller infiltration ska provgrop (2,5-3 meter djup) grävas på 
platsen för den tänkta anläggningen. 

 
 
 
När Miljöenheten fått in dessa uppgifter tas beslut om det enskilda avloppet inom 45 
dagar, men oftast snabbare. 

 
 
 
 
OBS! Det krävs lov från markägaren att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
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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. 
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Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
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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Handläggare 
Robert Fåhraeus 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-04 

Diarienummer 
BMK 2020-000468 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

VRÅ 1:791 

Sökande:  Knivstabostäder AB 
   
 Centralvägen 19E 
 741 40 KNIVSTA 

 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) och vårdcentral, 
tandläkarmottagning samt verksamhetslokal (apotek). 
 
Förslag till beslut 
 

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

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

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Vrå 1:791, som 
ligger inom detaljplanerat område. Husets två understa plan kommer att hysa vårdcentral, 
tandläkarmottagning samt en mindre lokal avsedd för apotek. Föreslagen byggnation 
bedöms vara planenlig och lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Parkeringsplatser 
bedöms bli tillräckligt många enligt 8 kap. 9 § PBL och parkeringsnormen uppfylls gällande 
antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar. Friytan bedöms vara tillräckligt stor och lämplig 
för lek och utevistelse.  
 
Bakgrund 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus om 37 bostäder samt lokaler för vårdcentral, 
tandläkarmottagning samt verksamhetslokal (apotek) 
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Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret finner att föreslagen byggnation är förenlig med gällande 
detaljplan och lämpligt utformad med tanke på omgivningen. Byggnaden bedöms tillgänglig 
och användbar. 
 
Avgift 
Bygglov m.m.  ............................... 276 705 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 4828 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. 
Fastigheten omfattas av bestämmelser i detaljplan ”Ändring av detaljplan för del av Alsike 
Nord etapp 1, vrå 1:791” som vann laga kraft i oktober 2019. Planen fastställer att godkända 
användningsområden kan vara bostäder och centrumverksamhet i två till fyra våningar där 
vind får inredas. Huvudbyggnaden ska ha mansardtak eller sadeltak, huskropp med 
fasadlängd som överstiger 40 meter ska delas upp i minst två separata byggnadsdelar. De 
separata byggnadsdelarna ska byggas samman med en sammanlänkad del på max. två 
våningar. Längsgående fasader på byggnader ska genom materialval och/eller färgsättning 
delas upp i vertikala enheter, både mot gata och gårdssida. En vertikal enhet får vara 
maximalt 15 meter bred. Huvudbyggnadens sockelvåning ska vara markerad och brytas upp 
med fönster och tydliga entreer. Huvudentré ska mynna mot allmän plats. Burspråk, trapphus 
och liknande får placeras 2 meter in på förgårdsmark. 
 
Yttranden 
Då föreslagen byggnation  bedöms planenlig har ärendet inte skickats ut till berörda grannar. 
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  
Som kontrollansvarig har byggherren anmält:  
Per Liljestrand 
Klintvägen 49 
75255 Uppsala 
Den kontrollansvarige är certifierad, RISE komplicerad art, SC1538-12. 
 
Observera att sedan 1 juli 2018 får åtgärden inte 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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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. För mer information se plan- och bygglagen 11 kap. Tillsyn, 
tillträde, ingripanden och påföljder samt i plan- och byggförordningen 9 kap. 
Byggsanktionsavgifter, www.riksdagen.se 
 
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). 
 
I detta ärende krävs utstakning, vilket innebär en inledande utmärkning av en byggnads läge. 
Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av Knivsta 
kommun, Kart- och mätverksamheten. Beställning ska göras i god tid på blankett för 
utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida: http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-
miljo/Kartor-matning-GIS/Kart-och-matverksamhet.  Om du önskar få blankett med post eller 
behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- och mätverksamhet, 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 
Handlingar enligt handlingsförteckning 2020-12-04. 
 
Beslutet ska skickas till 
Vrå 1:791 
Kontrollansvarig 
Akten 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare underrättas enligt sändlista 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  

http://www.riksdagen.se/
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
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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 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. 
 

http://www.poit.se/
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Fasad mot Söder - Gården

MARKERAR OMRÅDEN FÖR MÖJLIG 
PLACERING AV SOLCELLER

Fasad mot Väster

FÖRKLARINGAR

FASADMATERIAL:
SE UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIAL-
BESKRIVNING

B = BETONGSOCKEL

F1 = FASAD 1
F2 = FASAD 2
F3 = FASAD 3
F4 = FASAD 4
F5 = FASAD 5
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Vrå Bostäder och VC      UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING 
  Bygglovhandling 

P:\Falugruppen\20-018 Knivsta, Vrå bostäder och vårdcentral\Arbetsmodeller\02 Beskrivningar\Utvändig material och kulörbeskrivning\Bygglovhandling\Utv kulör- 

och materialbeskrivning Bygglov.doc 

BYGGNADSDEL              KULÖR             FÄRG/UTSEENDEPROV 
 
Betongsockel 
 
Betongsockel  
alternativt 
Putsad sockel 
 

 
 
 
Grå betong 
Naturlig eller målad 
 

 

 

 
F1 Sockelvåning 
 
Skivbeklädnad från Etex 
Equitone Natura, genomfärgad 
fibercentskiva i förband med 
bakomliggande stödkonstruktion 
av metall eller trä. Ventilerad 
fasad. Skivor i konfektionerade 
mått. 
 
 

 
 
 
Mellangrå N252 (cirka 
NCS S 5500N) 
 

 

 
 

 
F2  
 
Skivbeklädnad från Etex 
Equitone Natura, genomfärgad 
fibercentskiva i förband med 
bakomliggande stödkonstruktion 
av metall eller trä. Ventilerad 
fasad. Skivor i konfektionerade 
mått. 
 

 
 
 
Ljus grå N163 
Cirka NCS S 2500N 
 

 

 

 

 
F3 
 
Etex Cedral, lackerade, liggande 
fibercementskivor, ”click” 
sammanfogning (falsad) och 
”smooth” yta  
Täckande höjd cirka 190 
 

 
 
 
Kulör C52 
Cirka NCS S 4502-Y 
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F4 
 
Etex Cedral lackerade, liggande 
fibercementskivor, ”click” 
sammanfogning (falsad) och 
”smooth” yta  
Täckande höjd cirka 190 
 

 
 
 
Kulör C 11 
Cirka NCS S 3020-Y20R 
Slät finish 

 

 
 
F5 
 
Etex Cedral, lakerasde stående 
fibercementskivor Click -
sammanfogning 
träliknande prägling,”wood” 
Täckande bredd cirka 190 

 
 
 
Kulör C11 
Träliknande prägling 
Cirka NCS S 3020-Y20R 

 

 

 

 
Fönster/dörrpartier 
 
Lackerade aluminiumprofiler 

 
 
 
RAL 3011 
Cirka NCS S 4550-Y90R 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Fönster i takkupor, takfönster 
Metall, fabrikslackareade  
 
 

 
RAL 9006 
Silver metallic 

 

 

 

 
Fönsterbleck och smygplåtar 
i anslutning till ovanstående 
Fabrikslackerade 
 

 
 
Exempelvis från Lindab 
758 resp 022, mörkröd 
resp ljusgrå 
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Ståldörrar, luckor etc   
Fabrikslackerade 
 

 
Kulör lika omgivande 
dominerande kulör 
 

 

 
Tak 
Papp 
Listtak typ Mataki Unotech fr  
eller likv  

 
Mellangrå 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Takkupor, takluckor, plåtar runt 
takfönster 
Bandtäckning, fabrikslackerat  
 
Taksäkerhet, galvaniserat 
 

 
 
 
RAL 9006 
Silver metallic 

 

 
 

 

 

Avvattning 
Hängrännor, stuprör 
Fabrikslackerade 

 

 
RAL 9006 
Silver metallic 
 

 

 
 

 

Balkongfronter 
Räcken/ stolpsystem Teknova 
Lackerad plåt med genombrutet 
klövermönster från RMIG, 
öppenarea 46%.  
Fabrikslackerade 
 
 

 

 

RAL 7044 / NCS S2502-Y 
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GÅRDSHUS 
 

Fasad F6 
Etex Cedral lackerade, liggande 
fibercementskivor, ”lap” 
överlappande, fjällpanel och 
”smooth” yta  
Täckande höjd cirka 190 
 

 

 

 

Kulör C52 
Cirka NCS S 4502-Y 

 

 
Dörrar 
Fabrikslackerade 
 

 
RAL 3011 
Cirka NCS S 4550-Y90R 
 

 

 

Avvattning 
Hängrännor, stuprör 
Fabrikslackerade 

 

 

RAL 9006 
Silver metallic 
 

 

 
Tak 
Listtak typ Mataki Unotech fr  
eller likv  
 

 

Mellangrå 
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Fastighetsbeteckning VRÅ 1:791              BMK 2020-000468 
 
 

 
 
Verksamhetsbeskrivning för Vårdcentral , Tandklinik och Apotek. 
 
Vårdcentral 
Då vi inte har upphandlat en Vårdcentral aktör för den aktuella lokalen så har vi gjort en bedömning på hur 
verksamheten kan komma att se ut. När vi väl får en aktör så kan det bli frågan om en komplettering av bygglovet 
på denna lokal utifrån aktörens önskemål. 
 
Som underlag för denna bedömning har vi utgått ifrån en rums och funktionsbeskrivning RFP som bifogas. 
Den är utformad utifrån de krav som Regionen ställer på en vårdcentral. 
 
I vårdcentralen kommer det ar arbeta mellan 8-10 läkare/ sjuksyster samt 1-2 övrig personal samtidigt mellan 
8.00-16.00. 
Verksamheten består av traditionell vårdcentral mottagning samt en BVC. Även provtagningar skall kunna 
genomföras. Antal besökare har vi uppskattat till 15-20 besök per timme  
 
Tandklinik 
Då vi inte har upphandlat en aktör för tandklinik för den aktuella lokalen så har vi gjort en bedömning på hur 
verksamheten kan komma att se ut. När vi väl får en aktör så kan det bli frågan om en komplettering av bygglovet 
på denna lokal utifrån aktörens önskemål. 
 
Som underlag för denna bedömning har vi utgått ifrån en rums och funktionsbeskrivning RFP som bifogas. 
Den är utformad utifrån de krav som Praktikertjänst ställer på en Tandklinik. 
 
I Tandkliniken kommer det ar arbeta mellan 3 läkare/ tandhygienist samt 1 övrig personal samtidigt mellan 7.00-
17.00. 
Antal besökare har vi uppskattat till totalt 3-4 besök per timme.  
 
Apotek 
Då vi inte har upphandlat en aktör för Apotek för den aktuella lokalen så har vi gjort en bedömning på hur 
verksamheten kan komma att se ut. När vi väl får en aktör så kan det bli frågan om en komplettering av bygglovet 
på denna lokal utifrån aktörens önskemål. 
 
I Apoteket kommer det att arbeta mellan 1-2 anställda  samtidigt mellan 9.00-18.00. 
Antal besökare har vi uppskattat till totalt 3-4 besök per timme som ett snitt.  
Lokalen som sådan kan rymma ca 15 personer samtidigt utifrån de luft volymer som är projekterade.  
 
 
Knivsta 2020-12-04 
 
Per Liljestrand / på uppdrag av Knivsta Bostäder 
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Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Postadress Centralvägen 19E, 741 40 Knivsta 

E-post kommunfastigheter@knivsta.se 
Telefon 018-34 71 30 
Org. nr 556663-1577 

 

Handläggare: Agnetha Holkedahl 

    2020-12-22 

 
 
 
BMK 2020-000468 Komplettering till bygglovs ansökan. 

 

Angående parkeringar till nyproduktionsprojektet  Vrå lägenheter/ VC Vrå 1:791 

 

Kommunfastigheter i Knivsta AB äger intilliggande fastigheter Vrå 1:150 samt 1:801 där bla 

Lustigkulla Förskola bedriver sin verksamhet som togs i bruk 2017.  

Vid planeringen av Vrå 1:801 skulle andra intilliggande verksamheter bedrivas i framtiden 

och därför byggdes en betydligt större parkering där än det som förskolan kräver och går 

således över till mark tillhörande Vrå 1:150. Sedan dess har detaljplanen ändrats och den 

redan byggda parkeringen kommer inte nyttjas till tänkt ändamål då framtida plan ej kommer 

att realiseras. 

Kommunfastigheter i Knivsta AB har därför möjlighet att hyra ut parkeringsplatser till 

Knivstabostäder AB i den mån som behövs och inte inkräktar på förskolans verksamhet. 

Överkapaciteten beräknas till minst 16 p-platser som alla finns inom Vrå 1:150. 

 

Inom projektet Bostäder Vrå 1:791 önskas fortfarande att det från gatas sida anordnas med 

parkeringsfickor längs Brunnbyvägen för korttidsparkering in till fastigheten vilket ger en 

tydlig stadsbild i framtiden. 

Den projekteringen drivs då av Knivsta Kommun. 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

 

Agnetha Holkedahl 

Projektchef 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 
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Ljudprojektering av bostäder, lokaler mm. 

 

  

Rapport 18095 D  

Vrå 1:791, Knivsta 
Ljudprojektering av bostäder, vårdcentral och 

tandläkarmottagning 

 

Bygglovhandling 

 

 

Uppdrag 

Genomgång av ljudfrågor i planerade bostäder och vårdcentral. 

 

 

Sammanfattning 

Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder som uppfyller minimikraven för ljud 

enligt BBR och lokaler för vårdcentral och tandläkarmottagning som uppfyller 

kraven i BBR, Ljudklass B. 

 

 

 

 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

 

Uppdragsansvarig Granskad 

 

 

 

Leif Åkerlöf Anne Hallin 

070-3019319 070-3019320 

leif.akerlof@ahakustik.se anne.hallin@ahakustik.se  

Vrå 1:791   BMK 2020-000468
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1. Aktuella konstruktioner 

Stomsystem 

Bjälklagen utgörs av 250 mm homogen betong, ytvikt cirka 600 kg/m2. Spännvidd 

6 – 8 m. Bärande mellanväggar av 200 mm homogen betong. 

Ytterväggar 

Ytterväggarna består inifrån av  

 2x13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm OSB 
120 mm träreglar/ 95 mm mineralull/stålpelare 
0,2 mm diffspärr 
300 mm lättregel/mineralull/(lösull) 
9 mm gips eller annan vindskiva med ytvikten lägst 6 kg/m2 
28 mm luftning/spikläkt 
fasadbeklädnad av skivmaterial 

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar utförs, mitt i den 

lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 

horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 

förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 
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Ventilationssystem 

Ventilationssystem av typen FTX planeras. 

2. Yttre störningar 

Byggnaderna utsätts för buller från trafiken på Brunnbyvägen och ljud från 

lekande barn etc. Vid fasaderna mot vägen blir ekvivalentnivån 61-65 dB(A), på 

gavlarna 56-60 dB(A) samt mot gården högst 45 dB(A). 

De maximala ljudnivåerna blir 76-80 dB(A) vid fasaderna mot Brunnbyvägen och 

71-75 dB(A) mot gården. 

På gårdsytorna i anslutning till byggnaden blir de ekvivalenta ljudnivåerna inte 

över 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå.  

Med lämpligt val av fönster och fönsterdörrar kan god ljudmiljö inomhus erhållas.  

Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 

laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Nedan anges för bostäderna, vårdcentralen och tandläkarmottagningen ljudkrav 

för fönster. Ljudkraven varierar med fönsterstorleken. Noggrannare indelning kan 

göras när fönsterstorlekar har bestämts. 

Fasad mot Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 

Brunnbyvägen 41 42 43 44 

Gavlarna 41 42 43 44 

Gården 39 40 41 42 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 

på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 
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Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

Kommentarer - Detaljplanekravet 

Kravet i detaljplanen, högst 55 dB(A) utanför alla bostadsrummen i varje 

lägenhet, eller om det inte är möjligt, högst 45 dB(A) vid fönster till minst hälften 

av bostadsrummen i varje lägenhet innehålls med aktuell lägenhetsplanlösning. 

Uteplatser med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå 1,5 m 

över mark kan anläggas på gårdssidan. 

3. Ljudåtgärder bostäder – Bygg 

Följande byggåtgärder föreslås för att minska risken för störningar samt innehålla 

minimikraven för ljud enligt BBR, motsvarande Ljudklass C. 

Väggar mot vårdcentral 

Betongväggar som gränsar mot vårdcentralen tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 
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Stommen 

Anslutning av lägenhetsskiljande väggar i betong mot vägg av betong samt mot 

bjälklag, golv och tak, har stor betydelse för ljudisoleringen.  

Mellan de lägenhetsskiljande väggarna och bjälklagen samt ytterväggarna krävs 

noggrann fyllning med bruk längs hela väggens bredd och höjd så att samverkan 

säkras mellan vägg och bjälklag/yttervägg samt att ljudtäthet uppnås.  

Vid behov kan tätning med fogmassa på båda sidor av anslutningen av väggen 

mot bjälklaget krävas. 

Lägenhetsskiljande väggar 

Eventuella lägenhetsskiljande lättväggar utförs enligt  

 2x13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood 
70 mm mineralull / reglar 
20 mm luftspalt alternativt mineralull 
70 mm mineralull / reglar 
2x13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood 

Lägenhetsdörrar 

Lägenhetsdörrar med lägst ljudisolering Rw=38 dB väljs till samtliga lägenheter. 

Tillsammans med den nedan angivna ljudabsorptionen i entré och trapphusen 

bedöms risken för ljudstörningar som liten och kraven enligt BBR innehålls. 

Rumsakustik 

Entréer samt stannplanen förses med ljudabsorberande undertak, motsvarande 

minst 90 % av takytan med absorptionsklass A. 

Golvbeläggning i lägenheter 

Golvbeläggning med lägst stegljudsförbättring 13 dB, exempelvis parkett på 

foam, 2,5 mm linoleum på Forbo Corkment eller likvärdigt läggs i samtliga 

bostadsutrymmen utom i våtrum.  

Högst 1 m2 stenbelagd yta accepteras utan stegljudsdämpning i hall. Större ytor 

kan möjligen accepteras men där exempelvis dörr mot WC går in över stenbelagd 

yta ska ytan stegljudsdämpas.  

Vid större stenbeläggning i lägenhetens hall krävs stegljudsdämpning. 

Stenbeläggningen kan limmas på stegljudsmatta med minst 13 dB 

stegljudsförbättring exempelvis PCI, PureStep, Damtec Standard, SCHÖNOX 

TSD eller likvärdig. 

Direktlimning av sten på stegljudsmatta ställer mycket stora krav på utförandet. 

Inga bryggor mellan stenen och bjälklaget får förekomma. 
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Större ytor med stenbeläggning i exempelvis i kök, kräver effektivare 

stegljudsdämpning exempelvis stegljudsmatta Aprobo dB3 eller likvärdig med 

armerad överkonstruktion, total bygghöjd 50-70 mm. Mattan viks upp mot vägg. 

Golvbeläggning i entré och trapphus 

Entréer och stannplan kan utföras utan stegljudsdämpning. 

Trappor och vilplan 

Prefabtrappor monteras elastiskt mot stommen. Ingen stum kontakt får 

förekomma mellan trappan och vägg mot bostadsrum eller vilplan och vägg mot 

bostadsrum. 

Hisschakt 

Betongvägg mot hisschakt som gränsar mot sovrum, där det är möjligt att ställa 

säng direkt mot schaktet, tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Om garantier finns för att gejdrar inte fästs i väggen mot sovrummet kan 
tilläggsisoleringen slopas. 

WC och bad 

Golvstående toalettstolar stomljudsisoleras, exempelvis genom att limma 

toalettstolen via stomljudsdämpande element av Sylomer. Mjukstängande  

WC-sits väljs. 

Alternativt krävs stegljudsdämpning i bad och WC. 

Vägg mot grannes badrum/WC 

I några fall gränsar sovrum mot grannens badrum/WC  

Betongväggen tilläggsisoleras i dessa fall med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Om armaturer och rör garanterat inte fästs i väggen mot grannen samt att WC 

stolen stomljudsdämpas effektivt och står minst 1,2 m från väggen kan 

tilläggsisoleringen slopas. 
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Lägenhetsförråd 

Gallerväggar i lägenhetsförråd som gränsar mot bostadsrum monteras fritt från 

bjälklaget till bostäderna alternativt med elastisk infästning. 

4. Ljudåtgärder vårdcentral och tandläkare 

Ljudstandard 

På bilagorna D01-D03 ges förslag till ljudstandard för vårdcentralens lokaler. 

Luftljudsisoleringen mellan vårdcentralen och bostäder ska uppgå till lägst 

R'w+C50-3150 = 61 dB. 

Undertak 

Samtliga rum som ligger under bostäder förses med heltäckande ljudabsorberande 

undertak som även har en viss ljudisolering, exempelvis 40 mm Ecophon Master 

A, bygghöjd minst 200 mm. Övriga lokaler kan förses med samma typ av 

undertak alternativt undertak av minst 20 mm mineralullsabsorbent, bygghöjd 

minst 50 mm. 

Väggar mot bostäder 

Betongväggar som gränsar mot bostäder tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Mellanväggar 

På bilagorna D01-D02 anges förslag till ljudkrav. På bilagorna anges även bland 

annat ljudkrav, ”ljudklass” för enskilda byggnadsdelar.  

Fyra klasser för mellanväggar och glaspartier är aktuella. Nedan ges för de olika 

ljudisoleringsklasserna exempel på mellanväggar då dessa ansluts mot 

ovanliggande bjälklag. För glaspartier gäller anslutning mot ”väggskärm” enligt 

nedan. 

Väggskärmar 

Väggskärmar för anslutning av glaspartier enligt nedan med ljudklass R´w < 35 dB 

utförs enligt. 

 13 mm gips + 12 mm plywood 

70 mm regel 

13 mm gips + 12 mm plywood 
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R´w = 30 dB 

Exempelvis glasparti mellan kontor och korridor. 

 Laminerat glas, ”Ljudlamell 35 dB” 

R´w = 35 dB 

Exempelvis mindre glasparti mellan rum och korridor. 

 Laminerat glas, ”Ljudlamell 40 dB”. 

Exempelvis vägg mellan rum och korridor utan eller med mindre glasparti, vägg 

mellan WC etc. 

 2 x 13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood 

70 mm ljudregel (MR/XR regel) 

2 x 13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood 

R´w = 44 dB 

Exempelvis vägg mellan de flesta rum. 

 2 x 13 mm gips eller 13 mm gips+12 mm plywood 

70 mm ljudregel (MR/XR regel)/70 mm mineralull 

2 x 13 mm gips eller 13 mm gips + 12 mm plywood 

R´w = 52 dB 

Exempelvis vägg mellan rum med höga sekretesskrav samt mellan 

kontorshyresgäster. 

 2 x 13 mm gips 

120 mm mineralull/saxade reglar 

2 x 13 mm gips 

Alternativt 200 mm betong. 

Dörrar 

Då ljudkrav föreligger krävs ljudisolerande dörrar enligt följande princip. 

Luftljudsisoleringen för dörrar uttrycks i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Totalkrav mellan utrymmen R´w= 30 dB 

Dörr med ljudisolering lägst Rw= 33 dB. 

Totalkrav mellan utrymmen R´w= 35dB 

Dörr med ljudisolering lägst Rw= 38 dB. 

Totalkrav mellan utrymmen R´w= 44dB 

Dörr med ljudisolering lägst Rw= 48 dB. 

Totalkrav mellan utrymmen R´w = 52dB 

Dubbla dörrar med ljudisoleringen lägst Rw= 43 dB. 
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Installationsbuller

På bilagorna D01-D02 anges krav på högsta ljudnivåer från installationer.

5. Ljudåtgärder - Installationer 

Följande översiktliga och preliminära råd avseende installationer kan ges. 

Stuprör 

Infästningen av stuprör utformas så att högt buller i lägenheterna vid regn inte 

uppkommer. Stomljudsdämpning kan behövas. Exempelvis 60 mm bred list av 

Sylodyn NB12 mellan rör och klammer. 

Buller utomhus - externt buller 

Krav på högsta ljudnivå utomhus från installationer föreligger. Översiktligt gäller 

att ljudnivån mätt på 1 m avstånd från fläktutlopp och fläktintag inte får överstiga 

nedanstående värden. 

Högsta ljudnivå 1 m från fläktutlopp/intag, gäller samtliga driftsfall 

på tak 50 dB(A) 

i fasad 40 dB(A) 

på gården 40 dB(A) 

Ventilation 

Genom lämpligt val av don samt rätt dimensionering av ljuddämpare kan 

ljudkraven innehållas. Ljuddämparna dimensioneras av V. 

Valet av tilluftsdon vid FTX-ventilation är kritiskt. Ljudalstringen i donet får inte 

överstiga 26 dB(A) och egendämpningen ska vara så hög att ljudisoleringen inom 

lägenheten generellt blir lägst R´w = 40 dB på grund av överhörning via 

kanalsystemet. 

Även valet av frånluftsdon i WC/bad är viktigt. Egenljudalstringen i donet får inte 

överstiga 25 dB(A) relativt 10 m2 S. 

Kommentar generellt 

För hög ljudnivå på grund av ljudalstring i ventilationsdon är den vanligaste 

orsaken till att ljudkraven enligt BBR inte innehålls. 
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Överhörning 

För att förhindra överhörning mellan lägenheterna, vårdlokalerna etc. via 

ventilationskanalerna ska varje lägenhet förses med separat ventilationskanal eller 

ljuddämpare i varje lägenhetsavstick. 

Luftljudsisoleringen på grund av överhörning via installationerna ska uppgå till 

lägst 10 dB högre värde än totalkravet vilket exempelvis för bostäderna innebär 

lägst R´w = 62 dB mellan lägenheterna. För vårdcentralen gäller lägst  

R´w= 58 dB. 

Kommentar 

Överhörning via ventilationssystemet är en vanlig orsak till för låg ljudisolering. 

För att för bostäderna uppnå tillräcklig ljudisolering via ventilationssystemet 

rekommenderas att 

 Fördelnings-/samlingslådorna har invändig isolering med tjockleken minst  
80 mm Cleantec eller likvärdigt.  

 Yta av isoleringen + kanalareorna i lådan är minst 50 gånger större än arean på 
en lägenhetskanal.  

 Ljuddämparen i varje lägenhetsavstick är minst 300 mm lång, exempelvis 
BDER-30, 012-030 eller likvärdig  

Vid gemensam ventilationskanal till lägenheterna, utan fördelnings-/samlingslådor 

krävs effektivare ljuddämpare i varje avstick, exempelvis BDER-40, 012-060. 

Fläktrum 

Fläktrumsisoleringen dimensioneras då ljuddata erhållits. 

Teknikrum/undercentral 

Pumpar, rör och kanaler får inte fästas i vägg eller tak mot bostad. 

Värme, vatten och avlopp 

Kall- och varmvattenrören dimensioneras så att ställda totala ljudkrav innehålls. 

Exempel på åtgärder kan vara tillräcklig rördimension så att vattenhastigheten och 

tryckfallet inte blir för stort, stomljudsdämpad rörinfästning, infästning enbart i 

tung byggnadsdel, mjukstängande blandare etc. Vid några tidigare projekt har 

bullerproblem uppstått i samband med värmesystemet. Valet av blandarventil, 

rördimensioner, tryckfall och pumpar är då faktorer som har påverkat ljudnivån. 

För att inte få överhörning mellan lägenheterna via radiatorerna bör en stigare 

enbart betjäna lägenheter ovan varandra. 

Avloppsrör i gjutjärn eller bullerdämpad plast krävs i de flesta fall.  

Schaktvägg mot bostadsrum utförs av 2x13 mm gips + 70 mm mineralull. 

Avloppsrör får inte fästas i lätt schaktvägg mot bostadsrum. 
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Om vertikala avloppsrör har böjar i schakt mot bostadsrum ska böjarna vara 

”mjuk” exempelvis ska tre 15-graders böjar användas i stället för en 45-graders 

böj. 

Vid genomföringar av synliga värmerör i bjälklag och lägenhetsskiljande 

betongväggar krävs speciell omsorg vid ljudtätning. Genomföringshålet ska vara 

så stor att utrymme finns för drevning med mineralull och noggrann fogtätning 

mellan rör och bjälklag. Fogmassan, både ovan och under, ska vara så riklig att 

den nästan ”svämmar över” när täckbrickorna trycks på plats. Hylsa ska undvikas. 

 

Exempel på tätning av hål för värmerörsgenomföring

Alternativ lösning kan vara att borra stort hål samt förse röret med Armaflex 

genom bjälklaget innan hålet gjuts igen. Därefter fogtätning på ovan- och 

undersidan samt täckbrickor enligt ovan.

Kommentar

Brister i tätningen av rörgenomföringar i bjälklaget är den vanligaste orsaken till 

för låg ljudisolering vertikalt mellan lägenheter.

Kyl och frys

Den deklarerade ljudeffektnivån, LwA, för kyl- och frysskåp ska vara lägre än 

46 dB.

Hiss

Hissarna inköps med ljudkrav. Kravet är att hiss i drift inte får ge högre ljudnivå 

än 25 dB(A) i bostadsrum. Kontaktorskåpet monteras stomljudsisolerat mot tung 

byggnadsdel. Gejdrar fäst om möjligt endast i schaktvägg som inte vetter mot

bostadsrum.
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6. Buller under byggtiden 

Buller kan vara en av de mera påtagliga miljöfrågorna under byggtiden. För att 

minska risken för störning kommer bullerfrågorna att hanteras enligt ett särskilt 

handlingsprogram i sju steg. Programmet bygger på förslag i den statliga 

utredningen SOU 1993:65, Handlingsplan mot buller. De sju stegen i 

handlingsprogrammet är: 

1. Val av maskiner, metoder och arbetstider 

2. Beräkning av förväntade bullernivåer 

3. Information till miljöförvaltningen  

4. Information till berörda grannar  

5. Entreprenadkrav  

6. Upprättande av kontrollplan 

7. Kontroll 

Arbetsmetoder och buller 

Bergborrning, spontning och pålning är normalt de mest bullrande 

arbetsmomenten vid byggande. Dessa arbetsmoment förekommer tidigt men pågår 

relativt kort tid, några månader. Därefter blir byggbullret betydligt lägre.  

Det kortaste avståndet till nuvarande bostäder är cirka 20 m och de högsta 

byggbullernivåerna i dessa lägenheter kan om bergborrning, pålning eller 

spontning sker under en kortare tid här bli upp mot 85 dB(A) ute och  

55 dB(A) inne i dessa bostäder. Närmare beräkningar och redovisning av 

förväntade byggbullernivåer kommer att utföras. 

Riktvärden för byggbuller 

I ”Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser”, NFS 2004:15, 

anges riktvärden för buller från byggarbetsplatser inomhus och utomhus. Nivåerna 

utomhus avser frifältsvärden. Riktvärdena anges i form av ekvivalent ljudnivå,  

LAeq , under pågående (bullrande) byggverksamhet samt även nattetid i form av 

maximal ljudnivå LAFmax. 

Riktvärdena i sammandrag visas i tabellen nedan. 

Område  Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar  

Dag 07-19 
L Aeq 

Kväll 19-22 
L Aeq  

Dag 07-19 
L Aeq 

Kväll 19-22 
L Aeq 

Natt 22-07 

L Aeq L AFmax  

Bostäder 
Utomhus (vid fasad)  
Inomhus (bostadsrum)  

 
60 dB(A) 
45 dB(A) 

 
50 dB(A) 
35 dB(A) 

 
50 dB(A) 
35 dB(A) 

 
45 dB(A)  
30 dB(A) 

 
45 dB(A)  
30 dB(A) 

 
70 dB(A)  
45 dB(A) 

 Om byggverksamheten har begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning och pålning, kan 5 dB(A) 

högre värden tillåtas.  

 Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl 

kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena. 

 Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller. Trafik 

inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller.  
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7. Särskilda kontrollpunkter 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i den fortsatta projekteringen: 

 Buller under byggtiden 

 Fönster med höga ljudkrav. 

 Fönsterdörrar. Kombinationen av höga ljudkrav och tillgänglighet. 

 Val av ventilationsdon samt egenljudalstringen i donen. 

 Fläktrumsisolering. 

 Externbuller från fläktar. 

 Placering och infästning av stuprör. 

 Anslutningarna mellan lägenhetsskiljande väggar och ytterväggar/bjälklag. 

Detaljerna ska redovisas. 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i produktionsskedet: 

 Buller under byggtiden. 

 Samverkan och ljudtäthet för anslutningar mellan lägenhetsskiljande väggar 

och bjälklag samt ytterväggar. 

 Fönster, leveranskontroll av krav, placering (rätt fönster på rätt plats), montage 

och injustering. 

 Lägenhetsdörrar, ljudklass, montage och injustering 

 Stegljudsdämpning av bjälklag med stenbeläggning, utförandekontroll 

 Tilläggsisolering av väggar, placering och fristående reglar 

 Stomljudsisolering av fläktar 

 Injustering av hissar 

 Infästning av trappor och vilplan 

 Injustering av ventilationsanläggningen 

 Tätning av värmerörsgenomföringar i bjälklag. 
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8. Ljudverifiering av färdig byggnad 

Ljudverifieringen sker enligt metod eller metoder som anges i svensks standard 

SS 25267. Resultatet av verifieringen redovisas i ett verifieringsintyg. 

Verifiering av ljudkraven i färdig byggnad kommer att utföras enligt nedan. 

 Genomgång av aktuella bygghandlingar 

 Okulärbesiktning, stickprovskontroll, av utförda konstruktioner, fönster, 

ljudabsorbenter, dörrar samt tilläggsisoleringar. 

 Mätningar av ljudisolering i tidigt skede, inför första inflyttningen, och inför 

den näst sista inflyttningen. Stickprovsmässiga mätningar vertikalt och 

horisontellt omfattande 3 intilliggande lägenheter vid varje tillfälle. 

 Förenklad mätning av installationsbuller i ca 30 % av utrymmena. 

 Förenklad mätning av trafikbuller i tre lägenheter vid två tillfällen. 

Bedömningen av verifieringsresultat etc. sker enligt nedan för bostäderna. För 

vårdcentralen i princip motsvarande omfattning. 

Luftljudsisolering 

Mätning av luftljudsisoleringen mellan utrymmen i färdig byggnad utförs enligt 

SS 25267:2015. Vid verifiering av luftljudsisoleringen gäller att det aritmetiska 

medelvärdet av resultaten från alla utförda mätningar mot respektive krav på 

luftljudsisolering ska visa att vart och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. 

Enskilda vägda luftljudsisoleringsvärden får understiga kravet med 2 dB. 

Stegljudsnivå 

Mätning av stegljudsnivå i färdig byggnad utförs enligt SS 25267:2015. Vid 

verifiering av stegljudsnivån gäller att det aritmetiska medelvärdet av resultaten 

från alla utförda mätningar mot respektive krav på stegljudsnivå ska visa att vart 

och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. Enskilda vägda stegljudsnivåer 

får överstiga kravet med 2 dB. 

Rumsakustik 

De rumsakustiska kraven för respektive utrymme utgörs av en minsta tillförd 

ljudabsorptionsmängd uttryckt i form av ljudabsorbentklass och yta. Verifieringen 

av rumsakustiken sker genom granskning av fabrikantdata för aktuella 

ljudabsorbenter samt mätning av ytorna på tillförda ljudabsorbenter. 

Absorbentklass och yta ska uppgå till minst de kravsatta värdena. 
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Ljud från installationer 

Mätning av ljudnivå från installationer i färdig byggnad utförs enligt  

SS 25267:2015. Vid verifiering av ljudnivåer gäller att det aritmetiska 

medelvärdet av mätta ljudnivåer ska uppfylla kravet. Enskilda ljudtrycksnivåer får 

överstiga kravet med 1 dB. Mätningarna av ekvivalentnivå ska omfatta samtliga 

installationer under den tid dessa är i drift.  

För mer kortvarigt buller gäller mätningen från varje enskild källa. 

Ljud från trafik och andra yttre källor 

Mätning av trafikbullernivåer inomhus i färdig byggnad utförs genom mätning 

enligt SS 25267:2015. 

Vid verifiering av ljudnivåskillnaden gäller att det aritmetiska medelvärdet av 

mätta värden ska uppfylla kravet. Enskilda ljudnivåer får överstiga kravet med  

2 dB. 

9. Krav och råd enligt BBR för bostäder 

Följande krav och råd anges för bostäder i Boverkets Byggregler, BBR. 

Krav 

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så 

att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. 

Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att 

de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.  

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i 

någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.  

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder 

vidtas. 

Allmänt råd 

Föreskriftens krav på byggnaden är normalt uppfyllda om värdena enligt BBR för 

bostäder uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B enligt 

SS 25267:2015 väljas. 
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BBR – Minimikrav 

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267:2015. I 

standarden anges fyra ljudklasser där ljudklass C överensstämmer med kraven i 

BBR och utgör minimikrav för bostäder. 

För projektet gäller projektanpassade minimikrav enligt nedan, motsvarande 

ljudklass C. 

Luftljudsisolering  

Krav på luftljudsisolering anges i form av vägd standardiserad ljudnivåskillnad 

med spektrumanpassningsterm 100 Hz – 3 150 Hz, DnT,w,100, eller vägd 

standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm 50 Hz – 3 150 Hz, 

DnT,w,50. 

Mellan utrymmen i bostäder avser standardiserad ljudnivåskillnad alltid riktning 

från större utrymme till mindre utrymme. Standardiserad ljudnivåskillnad från 

utrymme som inte är bostad, exempelvis från trapphus, korridor, loftgång, 

teknikrum eller förråd, avser krav på ljudnivåskillnad in till bostad, även om 

utrymmets volym är mindre än det mottagande utrymmets volym.  

För bostadsdörrar mot trapphus, entré och korridor anges ljudkrav i form av 

laboratoriemätt ljudisolering Rw eller ljudklass R´w. 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,50, dB 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 52 

dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 56 

Från trapphus och korridor till bostad 52 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,100, dB 

Till utrymme i bostad från 

– loftgång, trapphus och korridor, vägg med dörr eller  

fönster, till utrymme i bostad 40 1) 

– trapphus eller korridor, exempelvis i entréplan, vid  

postfack eller hiss eller andra utrymmen där det  

förekommer betydande persontrafik utanför bostadsdörren  44 1) 

– boendekorridor i särskilt boendeform för äldre eller boende  

för studerande  36 1) 

1) Värdet gäller då ljudabsorptionen i trapphus, loftgång eller korridor är 

minst enligt tabellen ”Rumsakustik” nedan. Vid lägre ljudabsorption skärps 

kravet med 4 dB. 
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Ljudnivå från installationer 

Kraven på ljudnivåer från installationer anges i form av frekvensvägd 

ljudtrycksnivå dB(A) respektive dB(C). Värdena avser den sammanlagda 

ljudtrycksnivån, ekvivalentnivån, från samtliga installationer under den tid dessa 

är i drift. För kortvarigt buller anges värden för den högsta ljudtrycksnivån, 

maximalnivån. 

Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 

ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 

motsvarande 3 m2 S ljudabsorption. 

Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, luft- och stomljud 

   Ekvivalentnivå Maximalnivå 

    dB(A) dB(C)  dB(A) 

Utrymme för sömn och vila,  

exempelvis sovrum 30  50 35 

Utrymme för daglig samvaro,  

exempelvis vardagsrum 30  -  35 

Kök 35 -  40 

Badrum (Rum med badkar) 35 -  -  

WC, dusch, klädkammare etc. 40 -  -  

Trapphus och korridorer 45 -  -  

Buller via bjälklag, väggar etc. från aggregatrum dimensioneras för minst  

10 dB(A) lägre ljudnivå än gällande totalkrav för respektive utrymme.  

Utomhus gäller kravet högst 35 dB(A) vid andra bostadshus respektive utanför 

egna bostadsfönster. 

Rumsakustik 

Kraven på rumsakustiskbehandling anges som minsta absorbentyta i relation till 

utrymmets takyta med absorbent av viss absorptionsklass enligt SS-EN-ISO 

11654. För trapphus avses del av stannplanets takyta.  

Kraven har skärpts för att möjliggöra enklare bostadsdörrar mot trapphus, korridor 

etc. 

Minsta absorbentmängd i olika utrymmen, absorbentklass/andel av takytan.  

Angiven takyta avser summan av takytorna på stannplan etc. 

 Absorptionsklass A 

Trapphus, entréhall, korridor och  

helt eller delvist inbyggd loftgång 1) 90 % 

1) Den eventuellt ytan mellan loftgången och utemiljön som inte är igenbyggd kan 

räkans som ljudabsorberande. 
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Stegljudsnivå  

Krav på stegljudsisolering anges i form av vägd standardiserad stegljudsnivå med 

och utan spektrumanpassningsterm 50 Hz – 2 500 Hz, LnT,w,50. 

Från en yta på cirka 1 m² direkt innanför entrédörr till bostad föreligger inte krav 

på stegljud. 

Högsta stegljudsnivå, LnT,w,50, dB. 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 56 1) 2) 

dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 52 

dock till bostad från 

loftgång, trapphus eller korridor 62 

1)  Kravet gäller inte vid mätning från del av golv innanför bostadsdörr med en 

area om högst ca 1 m2. 
2)  Kravet på stegljudsnivå från hygienrum kan frångås om WC-stol 

stomljudsisoleras så att ljudnivån vid användning av toalettstol exempelvis 

”pinkbuller” inte överstiger 27 dB(A) maximal ljudnivå i bostadsrum. 

Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor 

Kraven på ljudnivå från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form av total 

frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, 

dB(A).  

Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 

ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 

motsvarande 3 m2 S ljudabsorption, med stängda fönster men öppna uteluftdon. 

Högsta totala ljudnivå från all yttre bullerkällor, dB(A)  

   Ekvivalentnivå Maximalnivå  

Utrymme för sömn och vila eller daglig  

samvaro, exempelvis sov- och vardagsrum 30  45 1 

Utrymme för matlagning eller hygien, 

exempelvis kök, badrum etc.  35 -  

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt 22 – 06 
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10. Krav och råd enligt BBR för vårdlokaler 

Följande krav och råd anges för vårdlokaler i Boverkets Byggregler, BBR. 

Krav 

Byggnader som innehåller lokaler, deras installationer och hissar ska utformas så 

att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. 

Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att 

de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. I lokaler ska efterklangstiden 

väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver.  

Råd  

Kraven ovan är uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt 

SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan 

ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268 för lokaler. 

Ljudklass B – Projektmål 

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25268:2007 + 

T1:2017. I standarden anges fyra ljudklasser där ljudklass C överensstämmer med 

minimikraven i BBR. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50 % bättre 

ljudmiljö. 

För projektet gäller översiktligt projektanpassade mål enligt nedan, motsvarande 

ljudklass C, för vårdlokaler. 

Ljudnivå från installationer - Vårdlokaler 

Krav på högsta A- och C-vägd ekvivalent ljudtrycksnivå från installationer anges i 

tabell nedan. 

Högsta A- och C-vägd ljudnivå från installationer. BBR minimikrav 

Typ av utrymme dB(A) dB(C) 

Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt arbete, samtal eller vila 

exempel expedition, kontor, undersökning, behandling, 

laboratorium, undervisning, vilrum, sjukgymnastik 

35 55 

Utrymmen för beredning av mat 

exempel storkök  

55 - 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt  

exempel väntrum, personalrum 

35 - 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt  

exempel entréhall, kapprum, WC, trapphus  

45 - 
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Luftljudsisolering - Vårdlokaler 

Krav på lägsta vägda reduktionstal i byggnad, R’w, anges i tabeller nedan. 

Lägsta vägda reduktionstal i byggnad, R’w. BBR minimikrav. 

Typ av utrymme Från annat utrymme  

R’w , dB 

Från korridor  

R’w ,dB 

Till utrymme med särskilt höga krav på luftljuds-

isolering eller med höga krav på sekretess 

exempel jourrum, psykologexpedition 

48 40 

Till utrymme för patienters sömn och vila 

exempelvis patientrum, vårdrum 

44 35 

Till utrymme där höga ljudnivåer förekommer 

exempel smärtsam undersökning, sjukgymnastik 

48 35 

Till utrymme för normalt vårdarbete eller annat 

utrymme med krav på måttlig sekretess eller 

avskildhet 

exempel undersökning, behandling, utbildning 

44 35 a) 

Till utrymme för normalt kontorsarbete 

exempel expedition, kontor 

35 30 

Till hygienutrymme och eller utrymme för vila 

exempels wc, duschrum, vilrum 

– dock mellan hygienutrymmen 

44 

 

35 

30 

 

- 

Till utrymme hos annan hyresgäst eller 

verksamhet  

48 48 

Till trapphus/korridor gemensamt med annan 

hyresgäst 

44 35 

a) För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr godtas 5 dB lägre värden. 
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Stegljudsnivå - Vårdlokaler 

Krav på högsta vägda standardiserad stegljudsnivå, L’nT,w, anges i tabell nedan. 

Högsta vägd standardiserad stegljudsnivå, L’nT,w. BBR minimikrav. 

Typ av utrymme Från utrymme med stegljudsbelastning 

låg L’nT,w dB hög L’nT,w dB 

Utrymme för patienters sömn och vila samt 

utrymme för gemensamma samlingar 

exempel patientrum, vårdrum, jourrum, 

samlingssal 

68 64 

Utrymme för aktivt vårdarbete eller särskilda krav 

på störfrihet 

exempel undersökning, behandling, vilrum 

sjukgymnastik, utbildning, konferensrum 

- 64 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än 

tillfälligt 

exempel personalrum, kontor, expedition, 

laboratorium, dagrum, väntrum 

- 68 

Från och till annan verksamhet a) 68 68 
a) Till bostäder gäller bostadskrav. Kravet avser i övrigt L´n,w 

Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor - Vårdlokaler 

Krav på högsta dimensionerande A-vägd ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå 

från trafik och andra yttre ljudkällor anges i tabell nedan. 

Högsta ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor. BBR minimikrav 

Typ av utrymme Ekvivalentnivå 

dB(A) 

Maximalnivå 

dB(A) 

Utrymme för patienters sömn och vila eller 

utrymme med krav på tystnad 

exempel patientrum, vårdrum, jourrum, 

samlingssal, dagrum 

30 45 

Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt arbete, 

samtal eller personalens vila 

exempel expedition, kontor, undersökning, 

behandling, laboratorium, undervisning, vilrum, 

sjukgymnastik 

35 50 

Utrymme där människor vistas mer än tillfälligt, 

exempel väntrum, personalrum, matsal 

40 - 
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Rumsakustik - Vårdlokaler 

Krav på längsta tillåtna efterklangstid, T60, utgör beräkningsunderlaget för 

bestämning av minsta ljudabsorptionsmängd i lokalerna. Den beräknade 

ljudabsorptionsmängden utgör verifieringsunderlaget för färdig byggnad. 

Efterklangstid ska inte mätas. 

Beräkningsunderlag, Längsta efterklangstid i rum, T60. BBR minimikrav. 

Typ av utrymme T60 s 

Utrymme med särskilda krav på dämpad ljudmiljö  

exempel intensivvård, uppvakningsrum, talträning, storkök, diskrum 

0,5 

Små utrymmen för simning och bad 

exempel bassängrum 

0,8 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 

exempel väntrum, undersökning, behandling, jourrum, expedition, 

laboratorium, personalrum, korridorer 

0,6 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

exempel hisshall, vilrum, entréer 

dock i trapphus 

0,8 

 

1,5 

Projekterings- och verifieringsunderlag. Minsta ljudabsorptionsmängd. Ljudklass B 

Minsta absorptionsmängd absorbentklass/andel av rumsytan 

Utrymme med särskilda krav på dämpad ljudmiljö  

exempel intensivvård, uppvakningsrum, talträning, storkök, diskrum 

90 % 

Små utrymmen för simning och bad 

exempel bassängrum 

70 % 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 

exempel väntrum, undersökning, behandling, jourrum, expedition, 

laboratorium, personalrum, korridorer 

80 % 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

exempel hisshall, vilrum, entréer 

dock i trapphus 

70 % 

 

40 % 

11. Detaljplanekrav 

I detaljplanen anges.
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Motiv 
Byggnaden uppfördes ursprungligen efter ett beviljat bygglov för komplementbyggnad. 
 
Fastigheten  ligger i ett område där det råder nybyggnadsförbud för bostäder. På 
grund av detta anser samhällsbyggnadskontoret att bygglov ska avslås för att ändra 
användning från komplementbyggnad till komplementbostadshus (som innebär att huset kan 
nyttjas som en fristående bostad). Nybyggnadsförbudet gäller tills vidare till dess vägar, 
vattenförsörjning och avlopp anordnats i erforderlig mån i området.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en byggnad där användningen ändras till permanent 
bostad påverkar vägar, avlopp och vattenförsörjning negativt i området och att det kan 
försvåra kommande planläggning och dragning, dimensionering etc av kommande 
kommunalt vatten och avlopp. 
 
Med tanke på det höga bebyggelsetrycket i Nor-området, tidigare problem med vatten och 
avlopp i området anser samhällsbyggnadskontoret med hänvisning till 4 kap. 2 § punkt 3a 
PBL att området ska planläggas innan ytterligare bostäder kan beviljas på  
 
Avgift 
Bygglov, negativt  1 820 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 48 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område  
Inom område med nybyggnadsförbud 
 
Yttranden 
Ärendet har inte varit utsänt på remiss till myndigheter eller grannar.  
 
Sökande har fått möjlighet att yttra sig över kontorets förslag till beslut, men inga synpunkter 
har inkommit.  
 
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             Plan- och sektionsritning      2020-10-29 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
Fastighetsägare   
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Kopia till övriga  
Akten 
 

 
 
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 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. 
 



Översikt  (lila område) 
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Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för ombyggnad av en gäststuga till permanentbostad på 
fastigheten , som ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen 
bebyggelse. Sökande vill göra en tillbyggnad på gäststugan samt ändra användning så att 
byggnaden kan bebos permanent. 
 
Motiv 
Det bedöms råda ett stort bebyggelsetryck i området eftersom platsen ligger nära Alsike 
tätort och eftersom det inkommit ett flertal ansökningar i området de senaste åren. Bygg- och 
miljönämnden anser därmed att ansökan bör avslås med hänvisning till detaljplanekrav enligt 
4 kap. 2 § PBL. Ytterligare en permanentbostad bedöms påverka dragning, dimensionering 
etc av eventuellt framtida kommunalt vatten och avlopp i området eftersom även närområdet 
bedöms komma att förtätas. En detaljplan kan även exempelvis reglera placering, storlek och 
utformning av kommande byggnader. Platsen ligger även i närheten av framtida Alsike 
tågstation.  
 
Avgift 
Förhandsbesked, negativt  5 534 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom sammanhållen bebyggelse 
 
Yttranden 
Sökande har inte inkommit med ett formellt yttrande på kontorets förslag till beslut men 
nämner i ett mail att han vill pröva ärendet i nämnden eftersom han inte förstår varför en 
ombyggnad av en gäststuga inte kan beviljas på grund av framtida detaljplan och kommunalt 
vatten och avlopp.  
 
Upplysningar 
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      2020-12-11 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
Fastighetsägare  
 
Kopia till övriga 
Akten 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 – Sökandens svar på förslag till beslut  
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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. 



Översikt  
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-28 
Reviderad 2021-02-08 

Diarienummer 
BMK 2020-000496 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Gredelby 28:5  
Hyvelgatan 30 

Sökande:  Handelsfirma S G Nilsson HB 
   
 Ostmästargatan 14 
 741 39 Knivsta  

 
 

Bygglov för ändrad användning av kontor till förskola (övervåning) 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden avslår bygglov för ändrad användning av kontor till förskola, 
på övervåningen, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg och miljönämnden fastställer avgift enligt kommunens taxa, med stöd av 12 
kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten Gredelby 28:5, som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Förskolan som bedriver sin 
verksamhet på entréplan har ett permanent bygglov för ändrad användning.  
 
Sökande till bygglovet för ändrad användning från kontor till förskola bedriver 
förskoleverksamhet på övervåningen. Det finns för övervåningen ett tidsbegränsat bygglov 
som löper ut 2022-01-22.  
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att eftersom förskoleverksamhet är planstridig bör 
ett permanent bygglov inte beviljas. Samhällsbyggnadskontoret anser att det olämpligt att 
bevilja bygglov för ändrad användning från kontor till förskola med tanke på förskolebarns 
utemiljö avseende exempelvis buller, partiklar och trafik. Kontoret anser även att det inte är 
lämpligt att bevilja bygglov för annan verksamhet som skulle kunna påverka eller hindra 
möjlig etablering av exempelvis industriverksamhet, vilket är planenligt i området. 
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Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten Gredelby 28:5, som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Förskolan som bedriver sin 
verksamhet på entréplan har ett permanent bygglov för ändrad användning. Det bygglovet 
beviljades med dispens från detaljplanens planbestämmelser år 1995. 
Gällande detaljplan ”Industriområdet AR, Brunnby”, vilken vann laga kraft 1998-10-29, 
medger tillverkningsindustri, kontor samt handel med skrymmande varor.  
 
Sökande till bygglovet för ändrad användning från kontor till förskola bedriver 
förskoleverksamhet på övervåningen. Det finns för verksamheten på övervåningen ett 
tidsbegränsat bygglov som löper ut 2022-01-22. Det tidsbegränsade bygglovet har i 
omgångar förlängts. Möjligheten att förlänga bygglovet finns inte då den maximala tiden (15 
år) för tidsbegränsade bygglov uppnås 2022-01-22. 
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att eftersom förskoleverksamhet är planstridig bör 
ett permanent bygglov inte beviljas. Detaljplanens syfte är tillverkningsindustri, kontor samt 
handel. Samhällsbyggnadskontoret anser att det olämpligt att bevilja bygglov för ändrad 
användning från kontor till förskola med tanke på förskolebarns utemiljö avseende 
exempelvis buller, partiklar och trafik. Kontoret anser även att det inte är lämpligt att bevilja 
bygglov för annan verksamhet som skulle kunna påverka eller hindra möjlig etablering av 
exempelvis industriverksamhet, vilket är planenligt i området. Buller, trafiksäkerhet och 
möjlighet till friyta, lekplatser för förskolebarnen är faktorer som skulle kunna inskränka 
framtida industriverksamheter.  
 
Förskoleverksamheten bör därför inte etableras mer än nödvändigt. Fler förskolebarn och 
personal samt fler trafikrörelser inom området anser kontoret bör begränsas. 
 
De pågående förskoleverksamheterna i byggnaden sker separat från varandra. Det finns 
enligt verksamhetsbeskrivningen exempelvis inga gemensamma personalutrymmen eller 
lekrum. På så vis är de två förskolorna oberoende av varandra. Kontorets samlade 
bedömning är därför att ansökan för ändrad användning från kontor till förskola bör avslås. 
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att avvikelsen borde beviljas eftersom avvikelse tidigare 
beviljats på platsen. Sökande anser även att det går att ordna friyta och att det inte är några 
större problem gällande buller, partiklar etc jämfört med andra förskolor. Yttrandet går att 
läsa i sin helhet i bilaga 3. Sökandes yttrande ändrar inte kontorets tidigare bedömning. 
Kontoret anser fortfarande att ansökan bör avslås.  
 
Avgift 
Bygglov, negativt  4 181 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 499 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
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Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område, läs mer under rubriken Bakgrund  
 
Yttranden 
Ärendet har inte skickats ut till myndigheter eller grannar.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att avvikelsen borde beviljas eftersom avvikelse tidigare 
beviljats på platsen. Sökande anser även att det går att ordna friyta och att det inte är några 
större problem gällande buller, partiklar etc jämfört med andra förskolor. Yttrandet går att 
läsa i sin helhet i bilaga 3.  
 
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       2020-11-16 
2             Planritningar          2020-11-16  
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
 
Kopia till övriga  
Akten 
 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 – 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 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. 
 

http://www.poit.se/


Översikt Gredelby 28:5 i Ar (lila område) 
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Från: Göran Nilsson <Goran.Nilsson@knivsta.se>  

Skickat: den 8 december 2020 09:55 

Till: Carina Henriksson Pearce <carina.henriksson-pearce@knivsta.se> 

Ämne: VB: Frågor från Knivsta kommun, dnr BMK 2020-000496, Gredelby 28:5 

Hej Carina! 

Jag vidarebefordrar svar från Ballongens Montessoriförskola, som är belägen på nedre plan. Man 

använder parkeringsplatsen på fastighetens gård. 

Återkom gärna för ev. ytterligare uppgifter! 

 Hälsningar 

Göran Nilsson 

Ostmästargatan 14 

741 39  Knivsta 

Tel. 018 4323484 

Mob. 0706 349060 

______________________________________ 

Från: Marie Eldh (Ballongen) <marie.eldh@ballongen.com> 

Skickat: den 8 december 2020 08:45 

Till: Göran Nilsson 

Ämne: Re: Frågor från Knivsta kommun  

Hej Göran, 

Ballongens Montessoriförskola bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-6 år mellan klockan 

06.30-17.15 måndag-fredag. 

Ballongens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ med montessoripedagogisk inriktning. 

Mycket kort kan pedagogiken sammanfattas i två begrepp; elevens fria val och det förberedda 

rummet. 

Arbetspassen för de äldre barnen (3-6 år) sker oftast på förmiddagen mellan klockan 8.30-11.30 då 

inlärningen är som bäst. 

Vid minst två tillfällen i månaden förekommer även aktiviteter kvällstid i form av styrelsemöten och 

personalmöten. 

Ballongen har tillstånd för 40 barn och har i dagsläget 36 barn inskrivna. Vi är 7 stycken personal 

anställda. 
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Vi har inget gemensamt samarbete med Nyckelpigans förskola som finns i samma byggnad.. Enda 

stället vi vuxna möts på är i trapphuset där brevlådorna sitter och där en av oss hämtar in 

matleveransen från Sankta Maria. 

Ballongen har egen ingång direkt in på gården för föräldrar och barn. 

Ballongen har ett arrendeavtal med kommunen på markupplåtelse om ca 1000 kvm. 

 

Jag vet inte om denna information räcker annars får du höra av dig igen. 

 

Vänligen 

Marie Eldh 

Rektor  

Ballongens Montessoriförskola 

 

 

Den ons 2 dec. 2020 kl 17:52 skrev Göran Nilsson <Goran.Nilsson@knivsta.se>: 

Hej Marie! 

 

Bygg- och Miljönämnden vill ha en verksamhetsbeskrivning för förskolorna på Hyvelgatan med 

uppgifter enligt nedan. Det står såhär: 

 

"Beskriv så utförligt som möjligt hur verksamheten bedrivs. Omfattningen av verksamheten, antal 

barn på vardera våning, antal personal på vardera våning m.m. Finns funktioner som delas mellan 

våningarna. Hur ser parkeringssituationen ut med antal parkeringsplatser. Hur stor friyta finns för 

barnen. Har kommunen givit nyttjanderätt för lek på kommunens mark."  

 

Kan du ge mig uppgifter om det som gäller Ballongen?! 

  

Hälsningar 

Göran Nilsson 

Ostmästargatan 14 

741 39  Knivsta 

Tel. 018 4323484 

Mob. 0706 349060 



Verksamhetsberättelse och Kvalitetsredovisning 
2019–2020 

 
Knivstapedagogernas ekonomiska förening 

 
Avdelning 

I Ur och Skur Nyckelpigans förskola 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Personalkooperativet Nyckelpigan 
 

Verksamhetsberättelse & Kvalitetsredovisning för förskolan 

Läsåret 2019–2020 

Rektor: Malin Wallin 

Adress: Hyvelgatan 30 

741 71 Knivsta 

Tel.018-34 90 20 

Hemsida: www.iurochskurnyckelpigan.se 
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Presentation av förskolan 

Vår förskola ligger i Knivsta, ca.2 mil söder om Uppsala. Skolan är lantligt belägen med 

närhet till skog och mark. Vi har tillgång till både tåg och bussar för utflykter med barnen. 

Vi är en privat förskola som är med i Friluftsfrämjandet och arbetar utifrån den pedagogiska 

inriktningen I Ur och Skur. Förskolan består av en avdelning med max 21 inskrivna barn i 

åldrarna 1–5 år. Under 2019–2020 har antalet barn legat konstant på 16 stycken då vi fått 

beviljat stadsbidrag för minskade barngrupper.  

Rutiner och underlag för kvalitetsredovisningen 

• Planeringspärm och kalender 

• Föräldraenkät via Knivsta Kommun 

• Utvecklingssamtal med föräldrar (Har inte kunnat hållas p.g.a. Coronapandemin. Är 

eventuellt inplanerade till Ht-20 beroende på hur läget ser ut med pandemin) 

• Medarbetarsamtal med personal 

• Intervjuer med barnen och barnobservationer 

• Dokumentation (portfolio), skriftlig och i bild 

• Fortlöpande pedagogiska diskussioner i arbetslaget  

• Möten i ledningsgrupp  

• Samarbete med vårt nätverk i Uppsala 

• Tidigare kvalitetsredovisningar 

Mål: 

 att ha ett så brett underlag för redovisningen som möjligt. 

Måluppfyllelse och analys:  

Under läsåret 2017–2018 utvecklade vi rutinerna till att dokumentera barnens utveckling i 

digitala portfolios. Det ser vi som positivt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Arbetet för 

personalen blev enklare och dokumentationen mer aktuell för barnen. Detta gör nu att vi 

kan ta del av gammal dokumentation i digital form. Barnens portfolio försvinner inte när 

barnet slutar på förskolan. Det vi ser nu under läsåret 2019–2020 är att dokumentationen 

blir färdig snabbare vilket gör att vi kan återkoppla aktiviteterna fortare till både barn och 

vårdnadshavare. Under hösten 2020 planerar vi att ytterligare effektivisera 

dokumentationen och göra en tydligare koppling mellan aktivitet och läroplansmål. 

Svarsnivån på föräldraenkäten från Knivsta Kommun var under hösten 2019 62,5% vilket gör 

att den är statistiskt säkerställd när vi tar del av det egna resultatet. Vi har också tagit del av 

den totala samanställningen för de enskilda förskolorna i Knivsta Kommun. 

Vi bedömer att vi har ett bra underlag i dagsläget, men hoppas kunna ägna 

dokumentationen med uppföljning och analys mer tid under kommande läsår i våra 

planeringspärmar. 



I det dagliga mötet med barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare och anhöriga, får vi 

viktig och omedelbar respons på vårt pedagogiska arbete. Rutinerna hjälper oss att 

säkerställa fortsatt och utvecklad kvalitet och ger oss pedagoger tillfredställelsen att kunna 

följa vårt eget arbete på lite distans. 

Förutsättningar för verksamheten 

Budget fastställs årligen av styrelsen för föreningen. Inom ramen för budget har de anställda 

på I Ur och Skur Nyckelpigans förskola stort inflytande över ekonomin. På förskolan ansvarar 

vi tillsammans, i samråd med rektor för vår del av budgeten avseende läromedel, 

förbrukningsinventarier mm. 

Förskolan är indelad i två grupper: Lilla gruppen, ålder 1–3, och Stora gruppen 3-5 år. 

Barngruppens storlek kan variera något under läsårets gång. 

Rektor ansvarar, i samråd med huvudman, för den pedagogiska verksamheten. Var och en av 

grupperna har i sin tur en pedagog som, i samarbete med förskolläraren, ansvarar för den 

pedagogiska kvalitén i verksamheten. I rektorns frånvaro tillfaller ansvaret för verksamheten 

biträdande rektor. 

Våra måltider intas i förskolans lokal eller ute på förskolans gård. Pedagoger och barn äter 

lunch tillsammans, minst en pedagog vid varje bord. 

Lunchmaten tillagas av Högåsskolan i Knivsta och levereras av Taxi Stor och Liten med 

värmeskåp i bil. 

Frukost och mellanmål görs i ordning och serveras av förskolepersonalen. De livsmedel som 

serveras är i möjligaste mån ekologiska. 

Nyckeltal för hela förskolan: 

Höstterminen: 16 barn/4,5 heltidstjänster = 3,55 barn/heltidstjänst 

Vårterminen: 16 barn/4,5 heltidstjänster = 3,55 barn/heltidstjänst 

I Lilla gruppen (1–3 år) arbetar: 

Pedagog 1: Utbildad undersköterska.  

Gruppansvarig i samråd med förskollärare. Arbetar 40 t/v. (Anställd sedan 2019) 

Pedagog 2: Arbetar som barnskötare. Arbetar 40 t/v. (Anställd sedan 2008) Har lång 

erfarenhet av arbete i såväl förskola som skola. 

I Stora gruppen (3–5 år) arbetar: 

Pedagog 1: Utbildad barnskötare och ledare i Friluftsfrämjandet (Mulle, Knytte, Knopp) för 

åldersgruppen 3–5. Gruppansvarig i samråd med förskollärare. Arbetar 40 t/v. (Anställd 

sedan 2009)  



Pedagog 2: Rektor, förskollärare och ledare i Friluftsfrämjandet (Mulle, Knytte, Knopp). 

Ansvarar för det pedagogiska arbetet på förskolan och all administration. Arbetar 40 t/v. 

(Anställd sedan 2007) 

Pedagog 3/köksansvarig: Arbetar 25% i barngrupp och 25% som ansvarig för köket. 

Som ersättare vid vidareutbildning/sjukdom av ordinarie pedagoger, arbetar barnskötare 

och förskollärarstudenter från företaget Precatorpedagogerna. 

Utbildning under verksamhetsåret 19/20 

Anställda utbildas kontinuerligt i Brand, Första Hjälpen och Hjärt- och Lungräddning. Inom 

ramen för arbetstid ryms planeringstid, dels gruppvis i arbetslaget, dels enskilt för pedagoger 

med särskilt ansvarsområde. 

Fyra pedagoger deltog i en föreläsning om anpassat ledarskap Vt 20. Föreläsningen gavs av 

Friluftsfrämjandet och Scouterna. 

Reflektionsmöten äger rum två fredagar i månaden och inkluderar all förskolepersonal. Sex 

timmar per månad är avsatta för dessa möten, där tid för pedagogiska diskussioner ges. 

Möte tillsammans med personal från andra förskolor i kommunen sker vid några tillfällen 

varje termin. 

Studiedagar och konferenser planeras så att all personal som berörs kan delta. 

Knivsta kommun genomför en årlig enkätundersökning bland våra familjer. 

Det systematiska kvalitetsarbetet 

Förskolan arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet via dokumentation av 

det dagliga arbetet i verksamheten och hur det arbetet kan förbättras.  

Planeringspärmarna är ett pågående arbete där personalen har insyn och delaktighet i det 

pågående arbetet. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

Vilket resultat har arbetet mot målet gett.  

1. Arbetet mot målet har inte alls påbörjats.  

2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet har inletts.  

3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet. 

4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 

5. Målet är nära.  

6. Målet uppnått. 
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Uppföljning av intern kontrollplan Bygg och miljönämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Bygg-och 

miljönämnden. 
2. Bygg-och miljönämnden anmäler uppföljningen av intern kontrollplan för nämndens 

verksamheter till Kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2020 visar att majoriteten av planerade 
kontrollområden har genomförts, varav vissa med avvikelser. En av de planerade intern 
kontrollmomenten har inte kunnat genomföras. Bifogad rapport redogör kortfattat för 
kontrollområden med resultat. 
 
Bakgrund 
Bygg-och miljönämnden har i sin interna kontrollplan för 2020 tagit beslut om vilka 
uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och 
regler.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan för 2020 syftar till att visa på 
hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontrollområden. Den interna 
kontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, 
säkerhet, efterlevnad av lagar, regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet 
om att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen bedöms dock inte påverka barn 
på ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande system och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.  
 
 
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 



Uppföljning av nämnden interna 
kontrollplan 

Bygg- och miljönämnden 
2020 
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1 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. Den interna 
kontrollen styrs av Knivsta kommuns reglemente för intern kontroll. 
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska årligen följas upp och analyseras och 
den interna kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. 
Detta innebär att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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2 Uppföljning kontrollområden 

2.1 Kommunövergripande uppföljningar 

2.1.1 Ekonomisk förvaltning 

2.1.1.1 Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

Vad kan gå fel?  

Risk för att offentliga medel ej hanteras korrekt. 
 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att instruktionen för attest 
efterlevs, att momsregler efterlevs 
korrekt, att riktlinjer för resor i 
tjänsten är kommunicerade och 
efterlevs samt att kundfakturor är 
rätt konterade. 

Förvaltningsekonom och 
redovisningsekonom 
 
 
Via stickprov 

 Ej avvikelse 

Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler efterlevs korrekt, att riktlinjer för 
resor i tjänsten är kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är rätt 
konterade. 

Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. 
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej 
tillförlitlig redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i 
ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. 
Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, 
att utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt 
korrekt kontering. Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. 
För bygg- och miljönämndens verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen 
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2.1.2 Upphandling och inköp 

2.1.2.1 Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt 
ingångna avtal och kommunens styrdokument. 

Vad kan gå fel?  

Risk att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och att kommunen 
tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende (mot allmänheten). 
 
Risk att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar 
förtroende (i sina relationer med leverantörer). 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Kontroll av avtalstrohet och 
efterlevnad av kommunens 
riktlinjer. 

Upphandlingssamordnare 
 
 
Stickprov av inkomna fakturor i 
ekonomisystemet och sedan 
analys av genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom 
andel inköp som görs där det finns 
ett avtalsförhållande vid 
inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal 
genomförs i enlighet med gällande 
lagstiftning och kommunens 
styrdokument. 

 Avvikelse 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 

Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på 
marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig 
upphandling vid inköp. Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens 
ekonomisystem Agresso och dessa har analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, 
där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr som inkommit under 2020 har granskats. Det som 
analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag eller kommunens styrdokument, alternativt 
genom avtalstrohet. 
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 6 kraven för inköp eller upphandling genom 
avtalstrohet. De andra 4 fakturorna uppfyller inte dessa krav på grund av: 

• Det saknas dokumentation kring hur inköpen har genomförts gällande 2 fakturor. 
• Det saknas giltigt avtal gällande 2 fakturor, då avtalet hade löpt ut redan 2019-12-31 i 

båda fallen och fakturorna avsåg januari 2020. 
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2.1.3 Bisysslor 

2.1.3.1 Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

Vad kan gå fel?  

Konkurrerande verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada 
och i förlängningen till uteblivna intäkter. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Kontroll över anställdas bisysslor 
samt efterlevnad av regelverk och 
rutiner kopplade till bisysslor. 

HR-kontoret 
 
 
Enkät till chefer 

 Ej avvikelse 

Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade 
till bisysslor. 

En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 
ersättning. Enkäten för Bygg- och miljönämndens verksamheter (vilket jämställs med 
kommunen totalt på grund av låg svarsfrekvens på Bygg- och miljönämndens verksamheter) 
visar att cheferna har kännedom, eller viss kännedom, om bestämmelserna för bisyssla. 
Chefens kännedom, behöver inte inkludera att bestämmelserna är lika tydliga för 
medarbetarna. Där är den information som publiceras på intranätet viktig tillsammans med 
dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt framgår att cheferna inte följt instruktionen att 
se till att anställda skickar in blanketten, och som chef registrera resultatet. Det är viktigt för 
arbetsgivarens kontroll över anställdas bisysslor, att uppgift om bisyssla dokumenteras och 
registreras. 

2.1.4 Anmälan av delegationsbeslut 

2.1.4.1 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

Vad kan gå fel?  

Att beslut inte fattas av utsedd delegat  och därmed inte är giltigt. 
 
Att delegationsbeslut inte har anmälts till nämnd inom skälig tid. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Uppföljning av nämndens 
delegationsordning och kontroll av 
inkomna delegationslistor under 
utvald period. 

Administrativ service 
 
 
Tre gånger per år genomförs 
stickprov från diariet. Stickproven 
ska gälla ärendetyper där det finns 
beslut som fattas på delegation. 
De valda besluten jämförs mot 
delegationslistor. 

 Avvikelse 

Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegationslistor 
under utvald period. 

Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. 
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Beslut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat 
till annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. 
För bygg- och miljönämnden granskades sex stycken stickprov för maj, åtta stycken i juli och 
åtta stycken för augusti/september. Vid två av stickprovstillfällena var besluten inte anmälda 
till nämnd och i skälig tid och vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till 
delegationspunkten i besluten, vilket är en avvikelse. 

2.1.5 Arbetsmiljö 

2.1.5.1 Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i 
kommunens verksamheter. 

Vad kan gå fel?  

En icke välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, högre sjukfrånvaro samt 
personalomsättning. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, 
checklistor och rutiner inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
används/efterlevs. 

HR-kontoret 
 
 
Genomgång av statistiken kring 
arbetsmiljö, sjukfrånvaro och 
personalomsättning samt huruvida 
analyser är genomförda på 
enhetsnivå. 

 Avvikelse 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta 
kommun har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör 
till biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till 
dessa nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen 
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Generellt har sjukfrånvaron varit relativt hög vid 
nämndens verksamheter under första halvåret av 2020. Verksamheternas medelvärde för 
sjukfrånvaron var 10,7 % och överstiger därmed kommunens övergripande mål om en 
sjukfrånvaro under 6 %. I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna haft en 
relativt hög personalomsättning på 22,0 %, då Knivsta kommun totalt hade en 
personalomsättning på 7,6 % under samma period. Samtliga enheter har gjort 
MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns om att flertalet enheter har arbetat med en 
handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är dock inte registrerade i systemet 
korrekt för alla enheter och därför kan inga siffror redovisas. 
  
Vid nämndens verksamheter har ingen KIA registrerats under första halvåret av 2020. Detta 
kan innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska 
användas. 
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2.1.6 Den interna krisorganisationen 

2.1.6.1 Att tillbud och olyckshändelser inte hanteras på rätt sätt 

Vad kan gå fel?  

Att rutiner inte finns för tillbud eller olyckshändelser som ska hanteras inom ordinarie 
organisationsstruktur.  
Att risk- och sårbarhetsanalysen inte implementeras i verksamheten. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Att rutiner finns för tillbud eller 
olyckshändelser som ska hanteras 
inom ordinarie 
organisationsstruktur. Att rutiner 
finns för att hantera de risker som 
lyfts fram i risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Verksamhetscontroller 
 
 
Genomgång av befintliga rutiner 
och kartläggning av process vid 
tillbud eller olyckshändelser som 
ska hanteras inom ordinarie 
organisationsstruktur samt risk- 
och sårbarhetsanalys. 

 Ej kontrollerad 

Att rutiner finns för tillbud eller olyckshändelser som ska hanteras inom ordinarie 
organisationsstruktur. Att rutiner finns för att hantera de risker som lyfts fram i risk- 
och sårbarhetsanalysen. 

Bygg och miljönämnden beslutade under 2020 att den nämndspecifika uppföljningen utgår ur 
intern kontrollplanen. De handlingar som bedöms vara relevanta för den nämndspecifika 
uppföljningen omfattas av sekretess alternativt är relevanta i en nämndsövergripande 
uppföljning. Förvaltningens bedömning är att en genomgång av de dokument och rutiner som 
inte omfattas av sekretess, endast kommer bli ett dubbelarbete i förhållande till den 
nämndsövergripande uppföljningen Arbetsmiljö. Knivsta kommuns ”Plan för hantering av 
extraordinär händelse” beskriver förvaltningens krishanteringsorganisation och hur 
krishanteringsarbetet ska bedrivas och ”Risk- och sårbarhetsanalys, RSA” beskriver 
kommunens övergripande riskbild och knyter an till kommunen förebyggande arbete med 
fokus på ett geografiskt områdesansvar och samhällsviktig verksamhet. Dessa dokument är 
sekretessklassade enligt kapitel främst 18 kap. 13 § OSL och försvarssekretess 15 kap. 2 §. 
och kommuniceras till kommunstyrelsen, kommundirektör och förvaltningschefer. 
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2.1.7 Personberoende funktioner inom verksamheten 

2.1.7.1 Att verksamheten påverkas negativt av enstaka medarbetares frånvaro 
eller avslut 

Vad kan gå fel?  

Att kompetens och kunskap inte tas tillvara. Att organisationen är sårbar för 
personalförändringar 

Kontrollmoment Kontrollansvarig och metod Resultat av kontroll 

Inventering av enheternas 
funktioner och kompetens för att 
tydliggöra vilka funktioner som är 
mest personberoende (enbart 
innehas av en person t ex), i och 
med att organisationen är relativt 
liten och vissa funktioner innebär 
spetskompetens. 

Verksamhetscontroller 
 
 
Genomgång av funktioner och 
kartläggning av kompetens. 

 Ej avvikelse 

Inventering av enheternas funktioner och kompetens för att tydliggöra vilka funktioner 
som är mest personberoende (enbart innehas av en person t ex), i och med att 
organisationen är relativt liten och vissa funktioner innebär spetskompetens. 

Genomgången av verksamhetens funktioner och kompetens visar att verksamheten är 
personberoende i verksamhetskritiska delar. Samtidigt finns en handlingsplan för att hantera 
detta, där verksamheten rapporterar att åtgärderna i handlingsplanen är tillräckliga. 
Inventeringen av funktioner och kompetens har tydliggjort att det är de verksamhetskritiska 
funktionerna som kan bedömas som mest relevanta ur ett personberoende-perspektiv. Det är 
viktigt att förvaltningen arbetar utifrån att minska risken för personberoende samt öka 
personalkontinuiteten på nuvarande Bygg-och miljökontoret, även inför och efter 
sammanslagningen från och med 1 januari. Förvaltningen behöver för miljöenheten fortsätta 
arbetet utifrån Behovsutredningen 2020-2022.  
Förvaltningen har ett behov av att fortsätta med att systematiskt utveckla och analysera 
verksamheten för att på så sätt se hur uppdraget bäst kan organiseras för att uppfylla de krav 
som ställs i lagstiftningen. Där pågår redan positivt utvecklingsarbete med 
processkartläggning och deltagande i samverkansforum.  Utmaningen i att det är en relativt 
liten verksamhet utifrån antal årsarbetare med behov av hög specialisering och prioriterade 
arbetsuppgifter av hög vikt bedöms kvarstå oavsett kontorets organisatoriska tillhörighet. 
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Bygg- och miljönämnden 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg- och Miljönämnden 
2020  
 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg- och 

miljönämndens verksamheter 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista december 2020 visar på ett underskott 
på -1 029 tusentals kronor. För verksamhetsberättelse, årsbokslut, uppfyllelse av mål och 
uppdrag se bilaga.  
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad 
enligt kommunens beslutade uppföljningsplan. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2020 uppgår till 11 418 tusentals kronor och det 
är en minskning jämfört med 2019 med 0,6% och budgetavvikelsen uppgår till -1 029 
tusentals kronor. Främsta anledningen till nämndens underskott är att verksamheten miljö- 
och hälsoskydd redovisar ett underskott på 1 706 tusentals kronor, till följd av att intäkterna 
inte når en nivå för en ekonomi i balans. Stadsbyggnad redovisar ett överskott på 604 
tusentals kronor till följd av ökade intäkter.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnds verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 
 

 
 



Sida 2 av 3 

 
 

 
  

 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 



Sida 3 av 3 

 
 

 
  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet kring verksamhetsberättelse och delårsbokslut handlar om att nämnden godkänner 
uppföljning för verksamhetsåret 2020. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. 
Detta beslut har ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av året 
som gått. 
 
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 



 

 

 

 

Verksamhetsberättelse- och 
bokslut för 
Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

 

Antagen av Bygg- och miljönämnden   
xx månad Helår 2020  
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Nämndens uppdrag 

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för 

lagstiftning enligt bland annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). 

Inom ramen för tillstånd och tillsyn inom Plan- och bygglagen inkluderas exempelvis bygglov, 

förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN) och obligatoriska ventilationskontroller 

(OVK). 

Tillstånd och tillsyn inom ramen för miljöbalken och livsmedelslagstiftningen hanteras bland 

annat i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av strandskyddsdispens och 

livsmedelstillsyn. 

Utöver myndighetsutövning ansvarar nämnden för verksamheten kopplad till genomförandet av 

mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och utstakningar, adressättning samt kommunens 

övergripande GIS-system. 

Bygg- och miljönämndens verksamhetsområden har under året primärt hanterats av Bygg- och 

miljökontoret med stöd av gata- och trafikenheten på Samhällsbyggnadskontoret. 2021 slås Bygg 

och miljökontoret samman med Samhällsbyggnadskontoret och bildar ett större kontor som 

kommer att heta Samhällsbyggnadskontoret. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Bygg- och miljönämndens verksamheter har under 2020 påverkats av några större händelser. 

Den som får ses som mest tongivande är dock coronapandemin som haft påverkan på såväl 

personalsituation som arbetssätt och ärendeflöden. 

Coronapandemin 

Året har dominerats av coronapandemin som initialt såg ut att påverka bygglovsenhetens arbete 

väsentligt, men trots de besvärliga förutsättningarna har arbetet fortskridit utan större problem, 

varken på personalsidan eller uppdragssidan; inflödet har varit normalt utifrån förutsättningarna. 

Bygglovsenhetens medarbetare har därmed kunnat utföra det kommunala uppdraget utan 

problem och fortsatt lämnat god service till medborgarna. 

Den s k "hemestereffekten" dvs att medborgarna pga reserestriktioner och övriga 

coronarelaterade hinder tvingats sysselsätta sig hemma i betydligt större omfattning än vad som 

annars är vanligt, syns i statistiken gällande sökta bygglov och den förväntade dippen har 

uteblivit. Bygglovsenheten har mycket att göra. 

Kart- och GIS-enhetens arbete fokuserar mycket på att sprida användningen av kommunens 

moderna GIS (Geosecma) internt i organisationen. Arbetet har påverkats i mycket liten grad av 

coronapandemin, mycket tack var kommunens tekniska IT-stöd samt bruket av moderna 

internetbaserade kommunikationsplattformar som Zoom och Microsoft Teams. 

Anpassningsförmågan hos både medarbetare och leverantörer har varit god och framgångsrik. 

Coronapandemin har haft en påverkan på miljöenhetens verksamhet i att den ordinarie tillsyn 

och kontroll har fått anpassas efter rådande situation och i vissa fall pausas samtidigt som 

enheten har fått jobba med att ta fram nya arbetssätt för att kunna utföra sitt uppdrag i högsta 

möjliga mån utifrån rådande situation. Det har även tillkommit ett nytt tillsynsansvar till 

nämnden över tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna tillsyn får inte vara 

avgiftsfinansierad och en del av kostnaden för tillsynen ska täckas av medel från staten. 

På grund av Coronapandemin har också ett större fokus lagts på digitala mötesformer och 

kommunikationsvägar. Nyare internetbaserade system som Zoom och Microsoft Teams har gjort 

distansarbete möjligt och har tvingat fram välbehövliga utbildningsinsatser och riktlinjer. 

Användandet av nya system betyder även att fokus har behövts läggas på informationssäkerhet 

och ett förtydligande av våra processer som är nödvändiga även när vi återgår till ordinarie 

arbetssituation. Just arbetet med att förtydliga våra processer i systemet 2c8 har påbörjats och 

syftar till att göra kontorets arbete mer tydligt, effektivt, lika och även ovan nämnda fokus mot 

ökad digitalisering. 

I pandemins spår har hemarbete också varit en aktuell fråga, något som skapat behov av 

utrustning och material för att kunna utföra ett lika effektivt arbete i hemmet såsom på 

arbetsplatsen. Kontoret har försökt återanvända teknisk utrustning som finns tillgänglig men 

även köpt in vissa delar till medarbetare för att möjliggöra hemmajobb. 

Personalförändringar 

Miljöenheten har under året gått igenom en del personalförändringar. Fyra medarbetare har slutat 

och tre nya har börjat. Sjukfrånvaron var hög i början på året men åtgärder såsom rehabiliterings- 

och förebyggandeinsatser har resulterat i en minskad sjukfrånvaro under hösten. 
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Verksamhetsförändringar 

Under våren fattades ett beslut av bygg- och miljönämnden om att övergå till 

efterhandsdebitering för miljöenhetens avgifter som tidigare tagits ut i förskott. Under våren har 

samtliga verksamheter som berördes av beslutet gåtts igenom och de som inte hade fått tillsyn, 

fick under sommaren avgiften återbetalad, för att istället när tillsynen eller kontrollen är utförd, 

få en faktura för det utförda arbetet. Verksamheter som fått tillsyn under våren och redan betalat 

påverkas inte förrän 2021. Informationsinsatser utfördes som beskrev för företagarna vad som 

gällde för just deras verksamhet. 

Framtiden 

Framtiden för bygg- och miljönämndens verksamheter ser positiv ut. Trender sett till såväl 

sjukskrivningar som ekonomi visar på en positiv utveckling där vi går mot ett minskat antal 

sjukskrivna och en budget som närmar sig att vara i balans. De stora förändringar som har 

genomförts de senaste åren börjar ge tydlig effekt och vi tror på fortsatt goda effekter framöver. 

Ärendeflöden och handläggningstider 

Erfarenheten från året i samband med coronapandemin antyder ett fortsatt inflöde av ärenden 

både gällande bygglov och tillsyn; i och med att medborgarna i större omfattning än vanligt 

tvingats och fortsättningsvis tvingas vara på hemmaplan på grund av coronapandemin. 

Utvecklingen 2021 förväntas följa samma mönster vilket betyder ett fortsatt byggande i 

kommunen. Ett fortsatt arbete med digitalisering och effektivisering av verksamheten behöver 

bedrivas för att kontoret ska kunna ge ännu bättre service och kortare handläggningstider på sikt. 

Miljöenheten kommer att fortsätta med anpassningsarbete i sitt tillsynsuppdrag utifrån rådande 

pandemi. Det innebär att nya arbetssätt och rutiner fortsätter att utvecklas för att kunna utföra 

tillsyn och kontroll inom nämndens ansvarsområde på bästa möjliga sätt, utifrån rådande 

situation. 

Utvecklingsarbeten 

Utvecklingsarbete har under året bedrivs löpande på kontoret inom ramen för Mosaik-projektet 

där flertalet medarbetare deltagit. Kontoret berörs även av vissa av de idéer som fortsatt arbetas 

med, bland annat en idé som syftar till att se över möjligheterna till digitala utskick till 

medborgarna dvs en teknisk anpassning så att brev som kommunen skickar till medborgarna 

enkelt ska kunna skickas till medborgarnas e-brevlådor. 

Arbetet med att digitalisera och effektivisera våra verksamheter fortsätter. I en kommande 

upphandling för Bygglovsenheten, som sker kring årsskiftet 2020/2021, kommer stort fokus 

läggas på just en digital och automatiserad arbetsgång. Detta för att kunna ge kortare 

handläggningstider, bättre service och samtidigt förenkla arbetet för medarbetaren. 

Kart- och GIS-enhetens kommande fokus är att arbeta vidare med att sprida användningen av 

kommunens GIS (Geosecma), både inom de mer traditionella samhällsbyggande verksamheterna 

och de mer s k mjuka områdena där avancerad GIS kan underlätta t ex skolskjutsplanering m m. 

Vidare så kommer Kart- och GIS-enheten att ha ett övergripande ansvar för digitalisering av 

samhällsbyggnadsprocessen framöver. 

På miljöenheten  fortsätter arbetet med införandet av efterhandsdebitering. Det gäller framförallt 

det nya arbetssättet och processer och rutiner som behöver uppdateras. Genom att ta fram tydliga 



Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 6(16) 

processer och rutiner är det lättare för medarbetarna att avlasta varandra och även lägga mindre 

tid på administration. 

Bemanning 

På miljöenheten har personalsituationen stabiliserats under året och de vakanser som fanns under 

våren har tillsatts. Enheten kommer att fortsätta jobba proaktivt med förebyggande åtgärder med 

syfte att minska risken för stressrelaterade arbetsmiljöproblem och hälsoeffekter kopplade till 

arbetsplatsen. 

Den utrustning kommunen äger kommer fortsatt lånas ut till medarbetare för att möjliggöra 

hemarbete. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter 

och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Bygg- och miljökontorets ordinarie verksamhet innebär kontakt med medborgare, företag och 

organisationer i den mån de är involverade i, eller blir berörda av, ärenden som hanteras inom 

kontoret. De möjligheter som ges till påverkan i dessa lägen är reglerade i de lagstiftningar som 

verksamheten bedrivs utifrån varpå fokus legat på att skapa goda förutsättningar för dessa att 

inkomma med erfarenheter och åsikter för organisationen att ta tillvara på i den mån det ges 

utrymme enligt lagstiftning. 

Utöver detta arbete har även företrädare för förvaltningen mött företrädare för näringslivet i syfte 

att tillvarata de åsikter och tankar som funnits kring pågående pandemis påverkan på deras 

situation. Resultaten från träff och inkomna synpunkter och tankar i övrigt har lett till ett flertal 

förändringar under året i syfte att skapa bättre förutsättningar utifrån rådande situation. 

Exempelvis kommer övergången till efterhandsdebitering av miljötillsynen genomförts. 

Då såväl möten som informationsinhämtning genomförts och inkomna synpunkter även lett till 

förändringar av verksamheten bedöms målet vara uppfyllt. 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 

hållbarhet optimeras. 

 

 

 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 

kostnad 

 

 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 

kompetens tas tillvara 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och 

går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen utgör 

arbetsgivare, utgör resultatet hela Knivsta kommun. Attraktivitetsgraden mäts genom dels 

Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid. 

HME är en del i Medarbetarpulsen, som i sin tur är ett verktyg för utveckling och inte en 

traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker 

också analysarbetet och framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens 

medarbetare. Medarbetarpulsen utgör tillsammans med regelbundna medarbetardialoger en 

viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt reflektera och tillsammans sätta 

planer för en hållbar arbetsmiljö - liksom att den skapar underlag för utveckling i förhållande till 

verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker vanligtvis två gånger per år, där höstens mätning 

sker i anslutning och som ett inspel till ordinarie verksamhetsplanering. Vid höstens mätning 

läggs även HME-frågor in, i syfte att kunna göra jämförelser i förhållande till övriga kommuner i 

Sverige. 

Förutom HME-frågorna, tillkom detta år frågeställningar kring upplevt stöd från chef gällande 

rådande pandemi samt hur arbetsinsatsen påverkats under denna period. 

Glädjande nog har Bygg- och miljökontorets tidigare goda resultat bibehållits in i även 2020 års 

mätning och den tilläggsfrågeställning som gjordes visar även den att medarbetarna upplever att 

det finns goda förutsättningar även under rådande pandemi. 
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Måluppföljning nämnd 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av 

en rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning 

 

 

 

Måluppfyllelse 

  

 

Indikator  
Utfall 
2018 

 
Utfall 
2019 

Kvinn
or 

Män 

Jämf. 
kom

mune
r 

Riket  

Utfall 
Delår 
2020 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

 

Sjukfrånvaro  
 

 
 

  
 

     
 
   6 %  

Tillsynsplanens 
efterlevnad  
 

 
 

  
 

     
 
 

  100 %  

Budgetavvikels
e  
 

 
 

-1 951  
 

-1 164     
 
 

  0  

Sjukfrånvaro 

Bygg- och miljökontorets verksamheter har under året haft en minskad sjukfrånvaro jämfört med 

tidigare år. Sjukfrånvaron för helåret är 8,0 % för kontorets samlade verksamheter. 

Miljö 

Miljöenheten har löpande under de senaste åren arbetat aktivt för att förebygga och minska 

sjukfrånvaro och under våren 2020 togs extrapersonal in för att avlasta ordinarie personal vid 

sjukfrånvaro. 

Stort fokus har också legat på att arbeta med att ta fram processer och rutiner som ska göra 

arbetet mer effektivt och samtidigt ge ett lugn till medarbetarna att vid ledighet eller sjukdom vet 

de att deras arbetsuppgifter kan tas om hand av kollegorna. 

Under våren har även medarbetarna gått en stressföreläsning som behandlade både vad stress är 

och hur det går att förebygga att stressen påverkar måendet på ett negativt sätt. Utifrån 

föreläsningen har arbetsgruppen diskuterat och delat med sig av erfarenheter. Genom att de fått 

verktyg för hur stress kan hanteras finns det bra förutsättningar att undvika framtida sjukfrånvaro 

kopplat till stress. 

Genom ett långsiktigt och intensivt arbete med rehabilitering har antalet medarbetare som varit 

sjukskrivna under en längre tid minskat det senaste året. I och med att det för närvarande inte 

finns lika många långtidssjukskrivna på enheten som tidigare har sjukfrånvaron minskat under 

året. 
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Bygglovsenheten 

Bygglovsenheten har en låg sjukfrånvaro utan någon påverkan på enhetens löpande arbete. 

Kart- och GIS-enheten 

Kart- och GIS-enheten har det senaste året stabiliserat sig från tidigare hög sjukfrånvaro. 

Bemanningen har garanterats genom upphandlade konsultavtal inom mätning och GIS. 

Tillsynsplanens efterlevnad 

För 2020 togs en ny typ av tillsyns- och kontrollplan fram för miljöenhetens verksamheter 

utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya modell. 

Början av 2020 kantades av personalomsättning och sjukfrånvaro på miljöenheten vilket 

påverkat förutsättningarna att följa tillsynsplanen. Sjukfrånvaron var hög i början av året och i 

framtagningen av tillsyns- och kontrollplanen var det svårt att förutse hur mycket det skulle 

påverka planen. Utifrån det som togs fram i planen och hur det sett ut i verkligheten finns det en 

skillnad som påverkat den mängd tillsyn och kontroll som har kunnat utföras. 

Trots personalbortfall och sjukfrånvaro har tillsynen och kontrollen utförts i den mån det har 

varit möjligt, om inte helt fullt ut enligt plan. En annan orsak till att tillsynen och kontrollen inte 

helt nått full effekt är den pågående coronapandemin som gjorde att vissa delar av tillsynen och 

kontrollen inte kunde utföras fullt ut under året. På grund av detta har enheten även tagit fram 

nya sätt att arbeta genom att utföra delar av tillsynen digitalt. 

Byggenheten har under andra hälften av 2020 haft en färre inspektör än tidigare. Detta i 

kombination med sjukskriven inspektör har resulterat i att delar av den planerade tillsynen 

uteblivit. 

Budgetavvikelse 

Miljöenheten har under året haft en utmaning att nå en ekonomi i balans, senaste årsprognosen 

visade ett underskott på -1,7 miljoner kronor. Förklaringen till verksamhetens underskott grundar 

sig i att årets intäkter inte når upp i den nivå som behövs för en ekonomi i balans. Rådande 

situation med coronapandemin har påverkat enhetens möjligheter att utföra delar av den 

ordinarie tillsynen under längre perioder under året som har i sin tur påverkat intäkterna. Andra 

faktorer som har påverkat budgeten inkluderar större personal- och verksamhetsförändringar. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska främja en levande landsbygd i 

samverkan med den moderna småstaden 

 

 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Miljöenheten har haft som mål att ta fram skriftliga processer och rutiner för handläggning av 
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enskilda avlopp, likaså att se över informationen på kommunens hemsida gällande avlopp, så att 

den är tydlig och lätt att förstå för invånarna. Arbetet med detta är påbörjat men har fått pausats 

under hösten då enhetens resurser har behövts till annat. 

Bygglovsenheten har haft i uppdrag att under året ta fram riktlinjer för byggande på 

landsbygden. Arbetet är påbörjat men mycket återstår. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter 

nöjda medborgare och företagare 

 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Beslut fattades av bygg- och miljönämnden om att övergå till efterhandsdebitering för avgifter 

som tidigare tagits ut i förskott med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område samt taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Informationsbrev togs fram och 

skickades ut till samtliga verksamheter som beskrev vad som gällde för just deras verksamhet. 

Under sommaren fick samtliga verksamheter som inte hade fått tillsyn avgiften återbetalad för att 

istället få en faktura efter tillsyn eller kontroll var utförd. Under 2021 kommer enheten att 

fortsätta jobba med det administrativa arbetet som är kopplat till det nya arbetssättet. 

Under 2020 har samtal om hur miljöenheten kommunicerar med företagare diskuterats. Det som 

har lyfts är bland annat hur miljöinspektörerna kan på ett pedagogiskt och serviceinriktat sätt 

föra fram negativa beslut eller besked till företagarna. Det som är viktigt är att förklara så att 

företagarna vet vad de behöver göra och att de får möjlighet att åtgärda problem på bästa och 

enklaste sätt samtidigt så att lagstiftning följs. På grund av rådande situation med 

coronapandemin och behovet av att prioritera annat inom verksamheten har det inte varit möjligt 

att arbeta med detta aktivitet i den omfattning som var tänkt från början. Det är dock en aktivitet 

som enheten kommer att fortsätta jobba med under 2021. 

Byggenheten har under 2019 och 2020 deltagit i projektet Insikt myndighetsutövning. Syftet med 

projektet är att deltagarna internt ska jobba med företagsfrågor och hur kommunikationen med 

mellan myndighet och företag kan förstärkas. I och med deltagandet har byggenhet åtagit sig att 

genom ett företagsbesök, utföra något med koppling till information till företag samt ett 

studiebesök / erfarenhetsutbyte. Under 2020 fanns planer på att genomföra studiebesök eller 

annat erfarenhetsutbyte för pengar som fanns kvar men coronapandemin tillsammans med 

arbetsbelastningen på enheten har förhindrat att man kunnat genomföra någon sådan aktivitet på 

ett säkert sätt. Medlen som hanterats av kommunens näringslivssamordnare har efter samråd med 

enheten sedan använts på annat håll. 

Indikator  
Utfall 
2018 

 
Utfall 
2019 

Kvinn
or 

Män 

Jämf. 
kom

mune
r 

Riket  

Utfall 
Delår 
2020 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- Bygglov 

 
 

69,29  
 

82,41   65,06 68,01 
 
   80  



Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsberättelse- och bokslut 12(16) 

Indikator  
Utfall 
2018 

 
Utfall 
2019 

Kvinn
or 

Män 

Jämf. 
kom

mune
r 

Riket  

Utfall 
Delår 
2020 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

 

- Totalt, NKI  
 

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- Livsmedelsko
ntroll - Totalt, 
NKI  
 

 
 

  
 

59,96   84,88 77,46 

 
 

  62  

Företagsklimat 
enl. ÖJ (Insikt) 
- Miljö- och 
hälsoskydd 
- Totalt, NKI  
 

 
 

  
 

64,75   61,9 69,84 

 
 

  65  
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Förändringsarbete – organisation och arbetssätt ligger i 
fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i 
beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta för att uppnå målen i 
Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till effektivare 
arbetsprocesser och ökat användande av ny teknik. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad 
lokaleffektivitet inom alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till minskade 
lokalkostnader om 10 miljoner kronor under perioden 
2019-2022 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på 
ekologiska och rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av varor och tjänster ska vara 
ekologiska och rättvisemärkta 
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Bygg- och miljönämnden tilldelades en budgetram på 9 603 tkr för verksamhetsåret 2020, vilket 

är en uppräkning av budgetramen på 2,5% jämfört med verksamhetsåret. Budgetramen medförde 

att nämndens verksamheter fortsatt behövde ha en hög grad av egenfinansiering, i form av 

intäkter. Möjligheter till intäkter är knutna till mängden byggbar mark i kommunen och 

försäljningar, vilket medför att bygg- och miljönämndens verksamheter är känsliga för 

konjunkturer. Sett ur en längre tidsaspekt finns goda förutsättningar till ekonomisk balans men 

sett till enskilda år är det en större utmaning. Ärendeflöden och tillsynsmängder får stor effekt på 

verksamhetens intäkter och detta ligger till stor del utanför verksamhetens påverkansmöjlighet. 

Under året har kommunfullmäktige beslutat att revidera mål och budget för innevarande år. Det 

medförde att bygg- och miljönämndens budgetanslag minskades med 2,5% jämfört med 

ursprungliga budgeten för 2020 och den nya ramen uppgår till 9 363 tusentals kronor. Nämnden 

har även blivit beviljade en miljon kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel för arbetet 

med RPA (robotic process automation). 

Årsbokslutet 

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per den 31 december är ett underskott på 1 029 tkr. 

Nettokostnaden uppgår till 11 418 tkr och det motsvar en minskning jämfört med utfallet 2019 

med 0,6%. Nämndens totala kostnader 2020 exklusive externa projekt uppgår till ca 21,3 mnkr 

vilket är en ökning jämfört med 2019 med 2,4% och jämfört med budget 2020 är kostnaderna 

2,9% lägre. Nämndens intäkter exklusive kommunbidrag och externa bidrag uppgår till 9,4 mnkr 

och det motsvarar en ökning jämfört med 2019 på 12,4%. Lönekostnader är nämndens största 

kostnadspost och utgör ca 65% av de totala kostnaderna. 

Stadsbyggnad redovisar ett överskott per sista december på 604 tkr. Anledningen till 

verksamhetens överskott är att intäkterna är högre en den budgeterade nivån. Även kostnaderna 

har ökat jämfört med den budgeterade nivån men inte lika mycket som intäkterna. 

Verksamhetens intäkter är ca 22% högre än den budgeterade nivån och jämfört med 

verksamhetsåret 2019 har intäkterna ökat med ca 19%. Kostnaderna har ökat med 6% jämfört 

med den budgeterade nivån och det beror delvis på ökade kostnader för konsulter inom området 

kart- och gis. Självfinansieringsgraden för verksamheten uppgår till ca 58%, det vill säga att 

externa intäkter, exklusive bidrag, finansierar 58% av verksamhetens kostnader. 

Främsta anledningen till nämndens underskott är att verksamheten miljö- och hälsoskydd inte 

når den intäktsnivå som behövs för att verksamheten ska ha en ekonomi i balans. Miljö- och 

hälsoskydd redovisar en negativ budgetavvikelse per sista december på 1 706 tkr. 

Verksamhetens intäkter skulle behöva uppgå till ca 5 650 tusentals kronor givet det budgeterade 

anslaget samt kostnadsnivån. Intäkterna för verksamheten uppgår till 2,5 mnkr, vilket är en 

avvikelse jämfört med budget på 45% och jämfört med utfallet 2019 en minskning med ca 20%. 

En förklaring till att intäkterna inte når upp till samma nivå som 2019 är delvis att pandemin har 

påverkat i vilken utsträckning tillsynen har varit möjlig att genomföra. Verksamhetens kostnader 

uppgår till 7,4 mnkr vilket är ca 14% lägre än den budgeterade nivån och 13,5% lägre än 

verksamhetsåret 2019. Lägre lönekostnader och en generell återhållsamhet av övriga kostnader 

medför att verksamhetens underskott inte blev större. Lönekostnaderna avviker med ca 9% 

jämfört den budgeterade nivån och kan delvis förklara att intäkterna inte når en högre nivå. 
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Självfinansieringsgraden för miljö- och hälsoskydd uppgår 2020 till ca 34%, det vill säga att 

externa intäkter ,exklusive bidrag, finansierar 34% av verksamhetens kostnader. 

Verksamheten Serveringstillstånd redovisar ett överskott på 70 tkr per sista december, 

anledningen till överskottet är lägre lönekostnader än den budgeterade nivån. Intäkterna för 

verksamheten uppgår till 160 tkr och det är samma nivå som för 2019. Nämndens övriga 

verksamheter trafikplanering och nämndkostnader har följt den budgeten under året och 

redovisar mindre avvikelser på +12 tkr respektive -9 tkr. 

Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens 
verksamheter 

Nettokost
nad 2019 

KF 
Budget 

2020 

Rev. KF 
budget 

2020 

Tillägg och 
avdrag 

2020 

Nettokostn
ad 2020 

Budgetavvike
lse 2020 

 Nämndkostnader 1 185 1 190 1 190 0 1 199 -9 

 Stadsbyggnad 5 500 5 175 5 175 810 5 381 604 

 Trafikplanering 227 266 266 0 254 12 

 Serveringstillstånd -33 57 57 0 -13 70 

 Miljö- och hälsoskydd 4 612 2 987 2 987 -93 4 600 -1 706 

 Effektiviseringsbeting 
- 0,5% 

0 -72 -72 0 0 0 

Reviderad mål och 
budget 2020 KF-20-06-
10 

0 0 -240 0 0 0 

Summerat 11 491 9 603 9 363 789 11 421 -1 029 
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Investeringar 

Bygg- och miljönämnden tilldelades en investeringsram på 2 500 tkr, fördelat på tre 

investeringsprojekt, för verksamhetsåret 2020. Per sista december 2020 har inga medel nyttjas 

och avvikelse uppgår således till 2 500 tkr. Projektet med ett nytt verksamhetssystem för 

byggenheten är fortfarande i uppstartsfasen och har därför inte genererat någon investeringsutgift 

2020 och förväntas genomföras under 2021. 

Investeringsplan 2020 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2020 

Tillägg investeringsram 2020 
Investeringsu

tgift 2020 

Avvikelse 
investering 

2020 

Mätutrustning 1 000 0 0 1 000 

Verksamhetssystem 
(Bygg) 

1 000 0 0 1 000 

Digitalisering - innovation 500 0 0 500 

Summering 2 500 0 0 2 500 
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