
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (19)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Förvaringsplats för protokoll  Kommunhuset, 

Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  
 

2021-11-04 

Datum när anslaget sätts upp 2021-10-14 Datum när anslaget tas 
ner 

2021-11-05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 117 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden       § 117- 135 

 
Tid: Torsdag den 7 oktober 2021, kl. 13:00-17:40 
Plats: Samtliga förtroendevalda och tjänstepersoner deltog på distans. 
Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 
Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Björn-Owe Björk (KD) 
Jonas Gönzi (MP) 
 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 
Matilda Hübinette (-) 
 

Övriga deltagare: 
 
Mötessekreterare: 

Gabriel Winter, miljöchef 
Henri Lehtonen, byggchef 
Eva Paulsrud, nämndsekreterare 
 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 13 oktober 2021 av: 
Claes Litsner (S), ordförande och Ivan Krezić (KNU), justerare. 
 



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
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Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Justering 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Protokollet justeras den 13 oktober 2021 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 
 
§ 118 
 
 

Godkännande av dagordning 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Dagordningen godkänns med tillägg av ärende från Ivan Krezić (KNU) gällande bygglov 
byggbodar.  
Ärendena ”Tillstånd för servering av alkoholdrycker Gredelby 7:85”, Tillstånd för servering av 
alkoholdrycker  Särsta 38:16” och ”Tillstånd för servering av alkoholdrycker Gredelby 7:85” 
beslutas med omedelbar justering och får ett separat protokoll. I övrigt behandlas ärendena i 
en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och numreringen justeras därefter. 
 
 
§ 119 
 

Anmälan av delegationsbeslut  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

 Delegationsbeslut från bygg och GIS augusti 2021 

 Delegationsbeslut från miljö augusti 2021 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Informationsärenden 
 
§ 120    
 

Information om större pågående och kommande projekt 
 
Henri Lehtonen, byggchef, informerar. 
 
 
§ 121 
 
Information med återkoppling till ärenden under sommaren 
 
Henri Lehtonen, byggchef, informerar. 
 
 
§ 122 
 

Information om överklagad dom, Nor 21:1 
 
Henri Lehtonen, byggchef, informerar. 
 
 
§ 123 
 

Information om Haknäs 
 
Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsärenden 
 
§ 124   Dnr: BMN-2021/206 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (113 lgh) samt en komplementbyggnad, 
ÄNGBY 1:138, BMK 2021-000390 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och 
komplementbyggnad enligt ansökan 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 i enlighet med bygg- och miljönämndens 
fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL. 

 
Reservation  
Ivan Krezic (KNU) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 1.)  
Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig mot beslutet och till förmån för eget återremissyrkande. 
(Protokollsbilaga 2.)  
Yrkande 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar på återremiss för beaktande av barnperspektivet.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. 
Omröstning  

De ledamöter som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. 
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Björn-Owe (KD) röstar NEJ. 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på förvaltningens förslag och 
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning  
De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

De ledamöter som röstar för avslag på förvaltningens förslag röstar NEJ. 
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Björn-Owe Björk (KD) röstar NEJ. 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att nämnden bifaller förvaltningens 
förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad på 
fastigheten Ängby 1:138, som ligger inom detaljplanelagt område. Flerbostadshuset kommer 
bestå av två huskroppar som sammanbinds av ett källarplan och kommer rymma totalt 113 st 
lägenheter. Åtgärden anses vara planenlig och lämpligt utformat med hänsyn till 
omgivningen samt till den föreslagna användningen. Föreslagen byggnation bedöms vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
Bilparkeringsplatser kommer att vara förlagda i källarplanet på aktuell fastighet och bedöms 
bli tillräckligt många. Friytan bedöms vara tillräckligt stor och lämplig för lek och utevistelse. 
 

Underlag för beslut 
Tjänstutlåtande 2021-09-14 
Fastställda ritningar framgår av ritningsförteckning inkommen 2021-07-02, dock fastställs inte 
handlingar såsom ansökningsblankett, anmälan kontrollansvarig, bullerutredning och 
tekniska ritningar. 
2 st illustrationer, inkomna 2021-08-20. 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare Ängby 1:138 
Kontrollansvarig 
Akten 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare i sändlista 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 125   Dnr: BMN-2021/231 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, KASBYTOMTEN 1:10 
(KASBYTOMTEN 121), BMK 2020-000542 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med syfte att tillsammans 
med sökanden utröna möjligheten till förhandsbesked för färre tomter. 

 
Yrkanden 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar i, med instämmande av Ivan Krezic (KNU),  i första hand på 
återremiss och i andra hand på avslag på förvaltningens förslag. (Protokollsbilaga 3.) 
Ann-Charlotte Fransson (M)  och Claes Litsner (S) yrkar på återremiss.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om nämnden ska återremittera ärendet i syfte att 
tillsammans med sökanden utröna möjligheten till förhandsbesked för färre tomter och finner 
att nämnden återremitterar ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten 
Kasbytomten 1:10, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. Några grannar anser att detaljplanering behöver göras innan ytterligare 
exploatering bör göras.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
Antal       Typ                        Inkommen 
1             Situationsplan        2021-06-01 
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet delges med förenklad delgivning  

Sökande  
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§ 126   Dnr: BMN-2021/233 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus , KASBY 3:6 (KASBY 124), BMK 
2021-000159 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen i syfte att tillsammans med 
sökande utröna möjligheten till förhandsbesked för färre antal tomter. 

 

Yrkanden 
Björn-Owe Björk (KD), Claes Litsner (S)  och Ann-Charlotte Fransson (M) yrkar på 
återremiss att för att tillsammans med sökande utröna möjligheten till förhandsbesked för 
färre antal tomter.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kasby 
3:6, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. Platsen 
är enligt kartan ett lågpunktsområde och vid platsbesök noterades bland annat ett kärr. Flera 
grannar anser att detaljplanering behöver göras innan ytterligare exploatering bör göras. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att ansökan bör avslås med hänvisning till detaljplanekrav. 
Det finns flera större frågor som behöver utredas innan antal hus och lämpliga placeringar 
kan fastställas, det handlar exempelvis om lågpunktsområde, markavvattning, dricksvatten, 
avlopp, trafik och påverkan på  omgivande mark.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  2021-09-13 
Antal       Typ                        Inkommen 
1             Situationsplan       2021-06-04  
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
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§ 127   Dnr: BMN-2021/236 
 

Tillsyn av olaga användning av ytor, SÄRSTA 38:4, BMK 2021-000325 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, förelägga ägare Bostadsrättsföreningen Walloxen 
Knivsta, organisationsnummer 769638-8441, att senast inom 2 månader från 
det att beslutet   vunnit laga kraft, vidta åtgärden att söka och erhålla bygglov för 
åtgärden. 

 
2. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, samt 9 kap. 8 § punkt 4 plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF, påföra ägaren Bostadsrättsföreningen Walloxen Knivsta, 
organisationsnummer  769638-8441 till fastigheten SÄRSTA 38:4 en 
byggsanktionsavgift om 72 292 kronor  avseende väsentligen annat ändamål 
(vårdcentral) än det som byggnaden senast (skola) har använts för. 

 
3. Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften ska betalas till Knivsta kommun 

inom  två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 
 

4. Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27§ PBL 
besluta att             åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 
ska ske. 

 
Reservation 
Björn-Owe Björk, (KD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 4) 
 
Yrkanden 
Björn-Owe Björk (KD), yrkar på avslag på förvaltningens förslag.  
Björn-Owe Björk (KD), yrkar om förvaltningens förslag skulle bifalls på att 
byggsanktionsavgiften sättas ner med en fjärdedel. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag mot bifall av utskickat förslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget. Ordföranden ställer därefter proposition på Björn-Owe Björks 
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en väsentlig ändrad användning från skola till vårdcentral i del av en byggnad 
inom fastigheten utan giltigt lov och startbesked. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-09 
Antal       Typ      Inkommen 
 
1 planritning 2021-06-29 
 
Christofer Mattson, byggnadsinspektör, föredrar ärendet.  
  

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
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§ 128   Dnr: BMN-2021/232 
 
 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, EKEBY 1:342 (TAGSTA 136), 
BMK 2021-000137 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan, enligt situationsplan 
inkommen 2021-03-18, som avser förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på tomtplats 2 på fastigheten Ekeby 1:342 med stöd av 9 kap. 17 
och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL).  
 

2. Bygg- och miljönämnden avslår den del av ansökan, enligt situationsplan  
inkommen 2021-03-18, som avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på tomtplats 1 på fastigheten Ekeby 1:342 med stöd av 9 kap. 17 
och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL). 
 

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

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Ekeby 
1:342 som är belägen utanför detaljplanerat område, inom sammanhållande bebyggelse i ett 
tätortsnära läge mellan tätorterna Alsike och Knivsta.  
I bebyggelsen finns ett mindre antal bostadshus och föreslagen bebyggelse anses vara ett 
komplement till befintlig bebyggelse.  
Tomtstorlekarna är föreslagna att vara ungefär 700 kvadratmeter. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att föreslagna tomtstorlekar är för små för att vara 
anpassade till bebyggelsemönstret på platsen.  
I centrala Knivsta kan en tomtstorlek på 700 kvadratmeter fungera rent praktiskt men på 
landet bör tomtstorlekarna vara större också för att vara bättre anpassade till övrig 
bebyggelse. Samhällsbyggnadskontoret anser att platsen är lämplig att bebyggas med ett 
enbostadshus och föreslår att bygg- och miljönämnden ger ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av ett enbostadshus på förslagen plats med en tomtstorlek av ungefär 1400 
kvadratmeter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Antal       Typ                          Inkommen 
1              Situationsplan         2021-03-18 
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Carina Henriksson Pearce, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 

Sökande 
Samtliga fastighetsägare 
 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare i sändlista  
 
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§129   Dnr: BMN-2021/234 
 

 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus Ekeby 1:187 
BMK 2021-000218 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan, enligt situationsplan inkommen 
2021-07-17, som avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
tomtplats A och ett enbostadshus på tomtplats B på fastigheten Ekeby 1:187 med 
stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL) . 
 

2. Bygg och miljönämnden avslår den del av ansökan, enligt situationsplan inkommen 
2021-07-17, som avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på tomtplats 
A, B och C på fastigheten Ekeby 1:187 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL) . 
 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Ekeby 
1:187 som är belägen utanför detaljplanerat område, inom sammanhållande bebyggelse i ett 
tätortsnära läge mellan tätorterna Alsike och Knivsta.  

Omgivande bebyggelse består av två enbostadshus och föreslagen ny bebyggelse anses 
vara ett komplement till befintlig bebyggelse.  

Tomtstorlekarna är föreslagna att vara ungefär 1050 kvadratmeter, 1300-1400 kvadratmeter 
samt 1050 kvadratmeter. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att föreslagna tomtstorlekar är 
för små för att inrymma bostadshus med komplementbyggnader och övriga funktioner som 
bör kunna inrymmas på en tomtplats.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att platsen är lämplig att bebyggas med två enbostadshus 
och föreslår att bygg- och miljönämnden ger ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av 
två enbostadshus på föreslagen plats. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
 
Antal       Typ                        Inkommen 
2             Situationsplaner      2021-07-17 
 
Carina Henriksson Pearce, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
  
 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Samtliga fastighetsägare  
Akten 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare i sändlista  
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 130   Dnr: BMN-2021/235 
 
 
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, Edeby 2:15 
BMK 2021-000229  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett  
enbostadshus på fastigheten Edeby 2:15 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL). 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret anser att bygg- och miljönämnden bör avslå ansökan om 
förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten Edeby 2:15.   
Fastigheten Edeby 2:15 är belägen utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen 
bebyggelse samt omfattas av Roslagsvattens verksamhetsområde gällande avlopp. 
Kapaciteten i Vassunda reningsverk är mycket begränsad och fler fastigheter kan sannolikt 
inte ansluta till det kommunala avloppet. För att kunna anordna en lämplig enskild vatten- 
och avloppsanläggning krävs en relativt stor tomtstorlek. Förslagen tomtstorlek, ungefär 940 
kvadratmeter, bedöms vara för liten. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 

Antal       Typ                       Inkommen 
1              Situationsplan     2021-06-18  
 
Carina Henriksson Pearce, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 
 
Beslutet ska skickas till 

Samtliga fastighetsägare  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare i sändlista  
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 131   Dnr: BMN-2021/238 
 
 
Tillsyn  av ovårdad tomt och förfallna byggnader VRÅ 1:95 och VRÅ 1:97 
BMK 2021-000359  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med stöd av 11 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga 
(rivningsföreläggande) ägare  personnummer  att senast 
inom 6 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att riva byggnaderna 
som synes på bilaga 1 (markerade byggnad 1 & 2) Rivningsavfall och bråtet ska tas om hand 
enligt kommunens riktlinjer för avfall samt avfallsförordningens bestämmelser. 
 
att med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga 
(åtgärdsföreläggande) ägare , personnummer  att senast 
inom 6 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att ta bort 
bråtet/soporna på fastigheterna som är markerade på kartan och fotografierna.. 
Rivningsavfall och bråtet ska tas om hand enligt kommunens riktlinjer för avfall samt 
avfallsförordningens bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Rivningsföreläggande för två förfallna byggnader samt åtgärdsföreläggande om bortforsling 
av bråte/sopor (ovårdad tomt). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Antal       Typ      Inkommen 
3st, fotografier, 2021-07-05 
1st, karta, 2021-07-05 
 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Anmälare 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
 

PROTOKOLL 16 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 132   Dnr: BMN-2021/216 
 

Revidering av bygg- och miljönämndens delegationsordning  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämndens delegationsordning revideras enligt förslagen 
delegationsordning, daterad 2021-09-26. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring ger byggenheten utökad delegation att fatta beslut om positiva 
förhandsbesked för nybyggnad av en- och tvåbostadshus och bygglov för nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus utanför detaljplan, med stöd av PBL (2010:900). Ändringarna ger även 
byggenheten utökad delegation att ta beslut om att inte ingripa med föreläggande enligt LGS 
(1998:814) samt beslut om föreläggande, som inte förenas med vite, enlig Lag om 
energimätning i byggnader (2014:267). 
 
Föreslagna ändringar avseende förhandsbesked och bygglov kommer bidra till en snabbare 
handläggning och en jämnare arbetsbelastning. Föreslagna ändringar avseende 
förelägganden krävs för att myndigheten ska kunna utföras sitt tillsynsarbete på ett effektivt 
och ekonomiskt sätt.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-02 
Förslag till Bygg- och miljönämndens delegationsordning, 2021-09-26 
Ändringar i Bygg- och miljönämndens delegationsordning, 2021-09-27 
 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
 

PROTOKOLL 17 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 133   Dnr: BMN-2021/225 
 

Gallring av mikrofilm  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

JBygg- och miljönämnden beslutar att gallra den mikrofilm som är lagrad hos Arkiva 
AB innehållande bygglovshandlingar från sändningarna 0330-001 – 0330-007. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet avser gallring av mikrofilm som innehåller handlingar från avslutade bygglovs- och 
gallringsärenden. Då handlingarna redan finns tillgängliga digitalt kan förvaltningen, genom 
gallringen, ta bort en onödig kostnad för lagringen av mikrofilmen. Ärendet har varit på 
samråd med arkivmyndigheten och gallringen är förenligt med arkivlagen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-13 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
 

PROTOKOLL 18 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 134   Dnr: BMN-2021/6 
 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och miljönämnden per augusti 
2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

bygg- och miljönämndens verksamheter 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för 

kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens ekonomiska helårsprognos per augusti visar på ett överskott på 
271 tusen kronor, budgetavvikelsen per sista augusti uppgår till +1 889 tusen kronor. 
Prognosen är en förbättring med 421 tusen kronor jämfört med prognosen per juli där 
främsta anledningen till förändringen är högre intäkter för stadsbyggnad. För 
verksamhetsberättelse, delårsbokslut, uppfyllelse av mål och uppdrag – se bilaga.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-24 
Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut för Bygg- och miljönämnden  
 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom; föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Revisorerna 
 
 
  



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
 

PROTOKOLL 19 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 135 
 
Information om bygglov för byggbodar Ängby 1:1 
 
Ivan Krezic, (KNU) ställer fråga om tidigare beslutat ärende (BMK 2021-500). Förvaltningen 
återkommer med information i ärendet. 



Reservation från Knivsta.nu gällande beviljande av bygglov på 
fastigheten Ängby 1:138 

Vi i Knivsta Nu ställer oss starkt ifrågasättande till lämpligheten att anlägga nybyggnation av 
bostäder i nära anslutning till en genomfartsled som Gredelbyleden. 

Den utbyggnad som kommer att ske på västra sidan av Knivsta kommer att leda till kraftigt 
ökad trafik på Gredelbyleden och jag befarar att riskerna för olyckor mellan oskyddade 
trafikanter gentemot biltrafik kommer att höjas. 

Vi i Knivsta Nu är väldigt tveksamma till om det finns tillräckliga skyddsåtgärder när det avser 
buller och ljudnivå från Gredelbyleden för att förebygga bullerstörningar. 

Ivan Krezić 

2:e vice ordförande i bygg- & miljönämnden för (KNU) 

BMN § 124, Protokollsbilaga 1



 BMN § 124, Protokollsbilaga 2 

 
 
 
Yrkande rörande ärende 10 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (113 lgh) samt en 
Komplementbygg-förnad 

 

Yrkar på återremiss av ärendet för att komplettera det med en barnkonsekvensanalys som belyser 

barnperspektivet med en så tät byggnation med en så stor mängd smålägenheter. Vidare bör någon 

slags ”barnnorm” beaktas i syfte att säkerställa god livsmiljö för barn i området. Nuvarande 

utformning anser vi bryta mot PBL 1 kap 1§ då den ej kan sägas främja en samhällsutveckling med 

jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Vidare kan konstateras att byggnationen inte beaktar Knivsta kommuns arkitekturpolicy vilket vore 

KD anser märkligt. 

Därtill anser vi att förslaget bör omarbetas så att balkongerna ej är mot norr eller ut mot 

Gredelbyleden. Vidare bör säkerställas att erforderligt dagsljus till lägenheterna säkerställs.      

 

Björn-Owe Björk (KD)               

 

 



  BMN § 125, Protokollsbilaga 3 

 

 

 

Yrkande rörande ärende 11 – Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus, 

KASBYTOMTEN 1:10.  

Kristdemokraterna anser att en organisk och försiktig utbyggnad av befintliga landsbygdsbyar är 

positivt för kommunens utveckling. Vidare behövs en utbyggnad i Lagga socken för att säkra Lagga 

skolas framtid. En mindre utbyggnad enligt nedan yrkande anser vi ej kräva detaljplanering med stöd 

av 4 kap. 2 §§ plan- och bygglagen (PBL).  

 

Yrkande 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan, enligt situationsplan 
inkommen, som avser förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på tomtplats 1 och 2 på fastigheten Kasbytomten 1:10 med stöd av 9 kap. 17 
och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL) 
 
2. Bygg- och miljönämnden avslår den del av ansökan, enligt situationsplan 
inkommen, som avser förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på tomtplats 3, 4 och 5 på fastigheten Kasbytomten med stöd av 9 kap. 17 
och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL) 
 
3. Bygg- och miljönämnden tar ut avgift i enlighet med bygg- och miljönämndens 
taxa med stöd av 12 kap. 8 § PBL. 

 

 

 



Reservation till beslut rörande sanktionsavgift för Särsta 38:4 

Yrkar avslag till beslut rörande sanktionsavgift Särsta 38:4 

Detta då det ej har skett någon väsentlig ändring av byggnaden och nyttjandet av byggnaden är 

förenlig med detaljplan.  

För den händelse avslagsyrkande faller yrkar jag på tillägget om att sätta ned byggsanktionsavgiften 

till en fjärdedel. 

Reserverar mig till beslutet med hänvisning till ovan yrkanden. 

Björn-Owe Björk (KD) 

BMN § 127, Protokollsbilaga 4




