
 
 

 

Bygg- och miljönämnden  PROTOKOLL 1 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21 §§  55-65  

65 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2022-07-20  

 

Datum när anslaget sätts 
upp 2022-06-29 

 Datum när anslaget tas ner  

2022-07-21 

 

 

 

 

 

 

Sammanträde med  bygg- och miljönämnden 

 
Tid: Tisdag den 21 juni 2022, kl. 13.00-17.20  

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus 

 

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 Gönczi (MP) 
 

Ersättare: Lotta Wiström (L) §§ 55-57 

 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 

Gabriel Winter, miljöchef 

Marie Sandström, bygglovhandläggare 

Victor Allansson, miljöinspektör 

 

Mötessekreterare Eva Paulsrud, nämndsekreterare 

 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 28 juni 2022 av: Claes 

Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU) justerare. 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 2 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 

 

Justering 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Protokollet justeras den 28 juni 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

 

 

 

§ 56 

 

Godkännande av dagordning 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) ”Säkerställande av skydd för grundvattnet i centrala 
Knivsta, läggs till som ärende nr 12.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. 

I övrigt godkänns dagordningen. 

 

 

§ 57 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

a) Delegationsbeslut miljö ,maj 2022 

b) Delegationsbeslut bygg m.fl. maj 2022 

c) Delegationsbeslut Public 360, 2022-05-17—2022-06-13 

 

 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 3 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 58 

 

Information om kommande och pågående projekt 

 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar. 

 

Victor Allansson, sommarvikarierande miljöinspektör, redovisar sin masteruppsats  

”Information och utveckling inom livsmedelsservice”. 

 

Marie Sandström, bygglovhandläggare, informerar om dagsläget för Virkesladan, Gredelby 
7:85. 

 

  



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 4 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§  59    Dnr: BMN-2022/105 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, Finntorp 1:1 
(BJÖRKSTAVÄGEN 31), BMK 2022-000096 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
(alternativt ett parhus) samt en komplementbyggnad (markerade med grönt på situationsplan 
upprättad 2022-06-02) på fastigheten Finntorp 1:1 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och 
komplementbyggnader (markerade med rosa på situationsplan upprättad 2022-06-02) på 
fastigheten Finntorp 1:1 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ PBL.  

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

Yrkanden 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus och komplementbyggnader på 
fastigheten Finntorp 1:1, som ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen 
bebyggelse och utredningsområde för vatten och avlopp.  
 
Det nordöstra enbostadshuset bedöms lämpligt placerat. Det huset skulle kunna ersättas med ett 
parhus om sökande så vill. Däremot bör de två enbostadshusen längst i väster och söder avslås. På 
grund av grönområde, höjdskillnader, klipphällar och detaljplanekrav vid för många bostäder kan 
endast det nordöstra läget beviljas. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-10 

Antal       Typ                          Inkommen 
1             Situationsplan         2022-03-11 (med färgmarkeringar utförda 2022-06-02) 
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 

Sökande 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  

 
Kungörelse 

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

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do


 
 

 

   
 

PROTOKOLL 5 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 60                                                                                                Dnr: BMN-2022/106 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, Husby-Tarv 1:32, BMK 2022-000233  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 
1. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 

fastigheten Husby-Tarv 1:32 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL).  
2. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med nämndens fastställda taxa, med stöd 

av 12 kap. 8 § PBL.  
 
Reservation 
 
Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig, till förmån för eget återremissyrkande. (Protokollsbilaga 1.) 

 
Yrkanden  
Björn-Owe Björk (KD) yrkar, med instämmande av Ivan Krezić (KNU),  på återremiss för att ta fram ett 
förslag till beslut där nämnden beviljar ett positivt förhandsbesked 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller förvaltnings förslag.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Husby-Tarv 1:32, 
som ligger utanför detaljplanerat område. Ansökan avslås främst med hänvisning till placering inom 
Arlanda flygplats influensområde samt placering inom lågpunktsområde.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2022-06-13 

Antal       Typ                       Inkommen 
1             Situationsplan      2022-05-22 
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet delges med förenklad delgivning 

Sökande 
 
 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 6 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 
 § 61     Dnr: BMN-2022/109 

 
Utökad delegation sommaren 2022  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge utökad delegation till samhällsbyggnadskontorets 
bygglovshandläggare, byggnadsinspektör och bygglovschef att med stöd av 9 kap. plan- och 
bygglagen fatta beslut i följande ärenden:  
 
a. Vrå 1:241, BMK 2022-055, rivningslov för rivning av gemensamhetslokal  

b. Tagsta 6:6, BMK 2022-043, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus  

c. Ledingehem 33:4, BMK 2022-046, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 
 
d. BMK 2022-000194, Eda 1:80 
 
e. BMK 2022-000042, VRÅ 1:705 
 
f. BMK 2022-000145, KNIVSTA-TARV 6:65 
  
 
Reservationer 
 
Vad gäller Ledingehem 33:4 reserverar sig Björn-Owe Björk (KD), med instämmande av 

Ivan Krezić (KNU), mot beslutet till förmån för eget yrkande . 
 
 
Vad gäller Vrå 1:705 reserverar sig Björn-Owe Björk (KD) mot beslutet till förmån för eget 
yrkande . 
 
 
Yrkanden 
 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att bevilja utökad delegation med ändrad inriktning för 
Ledingehem 33:4, Eda 1:80 och Vrå 1:705 enligt nedan: 
 
Ledingehem 33:4 
Ge ett positivt förhandsbesked till de tre nordliga tomterna ska beviljas. 
 
Eda 1:80 
Bevilja bygglov för carport mht att det är en liten avvikelse gentemot detaljplan.  
 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 7 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Vrå 1:705 
Bevilja bygglov för inglasad altan mht att det är en liten avvikelse gentemot detaljplan.  
 

 

Propositionsordning  för Vrå 1:241 (1 a) 
 
Ordföranden ställer proposition på för eller emot att ge delegation och finner att nämnden 
bifaller förslaget att ge delegation. 
 
Propositionsordning för Tagsta 6:6 (1 b) 
 
Ordföranden ställer proposition på för eller emot att ge delegation och finner att nämnden 
bifaller förslaget att ge delegation. 
 
Propositionsordning för Ledingehem 33:4 (1  c) 
 
Ordföranden ställer proposition på full delegation mot villkorad delegation enligt Björn-Owe 
Björks yrkande och finner att nämnden bifaller full delegation. 
 
Propositionsordning för Eda 1:80 (1 d) 
 
Ordföranden ställer proposition på utskickat förslag mot Björn-Owe Björks förslag om att 
bevilja bygglov, och finner att nämnden bifaller utskickat förslag.  
  
Propositionsordning för Vrå 1:705 (1 e) 
 
Ordföranden ställer proposition på utskickat förslag mot Björn-Owe Björks förslag om att 
bevilja bygglov, och finner att nämnden bifaller utskickat förslag. 
 
Propositionsordning för Knivsta-Tarv 6:65 (1 f) 
 
Ordföranden ställer proposition på för eller emot att ge delegation och finner att nämnden 
bifaller delegation. 
 
 
 
Förslaget om omedelbar justering utgår. 
 
 

Sammanfattning av ärendet  
 
Under sommaren 2022 kommer flera nämndsärenden att passera den lagstadgade 
handläggningstiden på 10 veckor ifall beslut inte fattas innan sammanträdet i augusti. Att ett 
nämndssammanträde inte är planerat i juli är inte ett giltigt skäl till att förlänga 
handläggningstiden. Därför föreslås att några ärenden fattas på delegation av tjänstemännen 
på samhällsbyggnadskontoret.  



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 8 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2022-06-01 
Handlingar Vrå 1:241 
Handlingar Tagsta 6:6 
Handlingar Ledinghem 33:4 
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten för respektive ärende 
  



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 9 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62    Dnr: BMN-2022-83 

 

Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus, Gredelby 21:1 BMK 2021-000484 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan med stöd av 9 kap. 31 b 1 § 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 nämndens fastställda taxa, med stöd 

av 12 kap. 8 § PBL.  
 

Reservation 

Ivan Krezić (KNU) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Björn-Ove Björk (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Yrkanden 
Ivan Krezić (KNU) yrkar på återremiss. (Protokollsbilaga 2.)  
 
Björn-Owe Björk (KNU) yrkar på återremiss (Protokollsbilaga 3.) 
 
  

Propositionsordning 

Björn-Owe Björk (KD) återtar sitt återremissyrkande till förmån för Ivan Krezic återremissyrkande.  

Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras enligt Ivan Krezic återremissyrkande 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 Gönczi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezić (KNU) och Björn-Owe Björk (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 utskickat förlag och finner att nämnden 
bifaller utskickat förslag. Omröstning begärs. 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 10 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Omröstning 
 
De ledamöter som röstar för att bevilja utskickat förslag röstar JA.  
De ledamöter som röstar för avslag på utskickat förslag röstar NEJ.  
 
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M) och Jonas Gönczi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezić (KNU) och Björn-Owe Björk (KD) röstar NEJ 
 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att  nämnden beslutat i enlighet med utskickat 
förslag. 

 
 
Röstförklaring 
 
Ann-Charlotte Fransson lämnar en röstförklaring. (Protokollsbilaga 4.) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gredelby 21:1, som ligger 
inom detaljplanerat område. Byggnationen består av 151 lägenheter och 4 verksamhetslokaler. 
Bygglov är sedan tidigare beviljat för flerbostadshus på kvarter B inom samma fastighet.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att bygglovet ska beviljas. Det anses vara god utformning och väl 
anpassat till omgivande bebyggelse och till föreslagen byggnation i kvarter B.  

Det bedöms bli tillräckligt med parkeringsplatser för bilar och cyklar. Friytan bedöms vara tillräckligt 
stor.  

Avvikelsen mot detaljplanen avseende bjälklagshöjden i hus C1 anses vara liten och anses förenlig 
med detaljplanens syfte. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-13 

Enligt handlingsförteckningar inkomna 2022-06-03 respektive 2022-05-06.   
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 11 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 

Sökande  
Fastighetsägare Gredelby 21:1 
Kontrollansvarig 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 

 

  

 

 
 
 
 

  

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do


 
 

 

   
 

PROTOKOLL 12 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63    Dnr: BMN-2022/107 

 

Ansökan om nedsättning av avgift i ärende TI.2022.313 Monkeymountain Brewery AB 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg-och miljönämnden avslår Monkeymountain Brewery ABs ansökan om nedsättning av 
avgift. 

Reservation 

Ivan Krezić (KNU) och och Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Bolaget har ansökt om ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Tillstånd enligt ansökan 
beviljades 16 maj 2022. Den sökande har den 19 maj 2022 inkommit med en ansökan om 
nedsättning av avgiften i ärendet och yrkar på att avgiften sätts ner med 50%. Avgifter för 
tillståndsprövning enligt alkohollagen tas ut enligt taxa fastställd av Knivsta 
Kommunfullmäktige den 19 november 2015. Bolaget har sedan tidigare även ett 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Yrkande  
 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar att avgiften nedsätts till 3350 kr. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer utskickat förslag att avslå sökandens ansökan mot att tillstyrka sökandes 
ansökan och finner att nämnden beslutar i enlighet med utskickat förslag. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Ansökan om nedsättning 2022-05-19 

 

Gabriel Winter, miljöchef, föredrar ärendet och meddelar att synpunkter från klagande inkom 
torsdag 16 juni, efter att handlingar hade skickats ut där den sökande uppgav att de inte har 
några synpunkter förutom att sökande inte delar nämndens bedömning och har för avsikt att 
överklaga ett eventuellt avslag. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Sökande 



 
 

 

   
 

PROTOKOLL 13 (14)  

Sammanträdesdatum  

2022-06-21  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 64    Dnr: BMN-2022/108 

 

Nedsättning av avgift i ärende TI. 2022. 361 Libanon Restaurang Knivsta AB 
 

Bygg- och miljönämndens beslut  

1. Bygg- och miljönämnden sätter ner avgiften i ärende TI.2022.361 till 4 500 kr 

2. Nämnden delegerar beslutanderätt i ärendet till miljöchef och miljöinspektör. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bolaget har tidigare sökt om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 
beviljats ett villkorat tillstånd den 24 maj 2022. Tillståndet har nu förfallit varför bolaget nu 
kommit in med en ny ansökan. Avgifter för tillståndsprövning enligt alkohollagen tas ut enligt 
taxa fastställd av Knivsta kommunfullmäktige den 19 november 2015.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2022-06-13 

Gabriel Winter, miljöchef, föredrar ärendet 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Sökande 

 
  
  



PROTOKOLL 14 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 65

Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) gällande säkerställande av skydd för 
grundvattnet i centrala Knivsta  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ledamotsinitiativet tas emot och bereds tillsammans med redan pågående ärende. 

Resultatet redovisas vid en kommande nämnd. 

Underlag för beslut 

Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) 2022-06-21. (Protokollsbilaga 5.)   



Yrkande rörande ärende 9 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Husby-Tarv 1:32 

Ifrån KDs sida är vi positiva till en organisk utveckling av befintliga områden. Enstaka hus på landet 

för att bygga ut befintliga byar är positivt. Vidare är byggnation i Långhundra positivt för att 

säkerställa barn och elevunderlag till förskolor och skolor i Långhundra socken. Att föreslagen 

byggnation ligger under Arlandas infulensområde bör beaktas mot andra intressen såsom en levande 

landsbygd där vi från KDs sida anser det positivt att viss småhusbyggnation medges. 

KD anser därför att Bygg- och miljönämnden bör ge ett positivt förhandsbesked till enbostadshus vid 

Husby-Tarv 1:32. 

Yrkande 

Att ärendet återremitteras för att ta fram ett förslag till beslut där nämnden beviljar ett positivt 

förhandsbesked vid Husby-Tarv 1:32. 

Björn-Owe Björk (KD) 

Protokollsbilaga 1



Yrkande rörande ärende 13 - Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus 

Föreslagen parkeringslösning för fastigheten är ej tillfyllest eller i enlighet med gällande detaljplan. 

Med nuvarande förslag kommer trafik- och parkeringssituationen i centrala Knivsta påverkas negativt. 

Ifrån KDs sida kommer vi ej medverka till ett bygglov där man inom fastighetens gränser ej lever upp 

till p-normen i enlighet med detaljplanen. 

Vidare ska fastigheten enligt detaljplanen domineras av större lägenheter, dvs 3-5 rumslägenheter. 

Enligt nuvarande förslag är det endast 50 procent större lägenheter. KD vill att ärendet revideras så att 

minst 70 procent av lägenheterna utgörs av större fastigheter.  

Vidare följer förslaget ej Knivstas stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy vilket KD anser 

olyckligt. Ovan bör därför revideras innan bygglov kan beviljas. 

Yrkande 

Att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att tillse att p-normen (utan rabatt 

bilpoolslösningar eller p-lösen) uppfylls inom fastighetens gränser i enlighet med detaljplanen samt att 

utformningen revideras så att minst 70 procent av lägenheterna utgörs av större fastigheter och 

uppfyller Knivstas stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy. 

Björn-Owe Björk (KD) 

Protokollsbilaga 2 



Återremiss gällande beviljande av bygglov på fastigheten Gredelby 
21:1, ärende BMK 2021-000484. 

Vi i Knivsta Nu yrkar på återremiss gällande beviljandet av bygglov på fastigheten Gredelby 
21:1 Segerdal kvarter C. 

Vi yrkar på: 
-att detta ärende skall återremitteras där man gör en ny fördelning på lägenheterna som är
förenlig mot gällande planbeskrivning.

-att parkeringsfrågan behöver utredas och man behöver ta ovanstående synpunkter i
beaktning innan ny bygglovsansökan kan återsändas till nämnden.

-att bygglovet följer det antagna dokumentet stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy
som gemensamt har röstats fram i kommunfullmäktige.

Bakgrund och sammanfattning: 
Man skriver i sammanfattningen att bygglovet är förenlig med detaljplanens syfte. 
Man skriver att plankartan och planbeskrivning har styrt projektet. 
Man skriver att storleken på lägenheterna i kvarteret varierar från 1:or till 5:or och vänder sig 
därmed till olika målgrupper och att det bidrar till social mångfald som man eftersträvar i 
planförslaget. Detta är dock ej fallet. 
Man följer ej heller vårt antagna dokument stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy. 
Man uppfyller ej heller gällande parkeringsnorm. 

Enligt planbeskrivningen framgår det att: 
För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd 
inom Knivsta tätort behöver de dominerande storlekarna på lägenheter inom kvarter B och C 
vara 3 ROK och större. En jämn fördelning mellan de mindre lägenheterna bör också 
eftersträvas, dock bör inte 1 ROK dominera denna kategori. 

I detaljplanen står ”På grund av de senaste årens utveckling inom Knivsta tätort görs 
bedömningen att det inte längre finns ett behov av små lägenheter utan framförallt ett behov 
av större bostäder, 3 r o k eller större. Detta för att få en varierad bebyggelse, som kan 
erbjuda bostäder för olika målgrupper med olika behov. En tätort med varierade 
bostadsstorlekar bidrar till social mångfald som stödjer stadslivet och befolkar de allmänna 
platserna på olika tider på dygnet. För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till 
ett väl varierat bostadsbestånd inom Knivsta tätort behöver de dominerande storlekarna på 
lägenheter inom kvarter B och C vara 3 rok och större. En jämn fördelning mellan de mindre 
lägenheterna bör också eftersträvas, dock bör inte 1 rok dominera denna kategori.” (s13, 
Segerdal 200709) 

I utskickat förslag är fördelningen: 
1 ROK 22% 
2 ROK 27% 
3 ROK 26% 
4 ROK 20% 
5 ROK 5% 
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Detta går alltså helt emot gällande planbeskrivning. 

Sammantaget är också fördelningen i kvarter B och C 
1-2 ROK 50%
3-5 ROK 50%

Detta strider klart mot planbeskrivningen där det tidigare nämnts att lägenhetsstorlekarna 
skall vara av varierande art och att lägenheter 3 ROK och större skall vara dominerande. Att 
då fördelning av små och större lägenheter är 50% är minst sagt beklagligt. 

Parkering. 
Vi i Knivsta Nu anser också att parkeringar skall anläggas på samma fastighet och i samma 
byggnad och därför är servitutet som tagits fram gällande att ha parkeringar på en annan 
fastighet en dålig lösning och ej acceptabel. Detta då byggherren tidigare har hävdat att 
parkeringarna skulle anläggas i källarplan på samma fastighet men också då det här inte ger 
en rättvisa för andra byggherrar som inte har parkeringsplatser att tillgå på andra fastigheter. 

I detaljplanen står det också att ”Parkeringar avses att i första hand lösas i underjordiska 
garage.” (s24, Segerdal 200709) 

Det står i detaljplanen att man främjar trygghet och vi tycker inte att det är förenat med 
trygghet att behöva parkera i en annan fastighets garage 2 kvarter bort för att sedan ta sig till 
den egna bostaden. 
Detta har även Tf Gatuchef på Samhällsbyggnadskontoret tidigare påpekat. 
Parkering: Vi tycker därmed inte att det är ett bra upplägg som kommer att hålla. Rabatten 
för bilpool anges att den maximala rabatten är 30%, inte att det per automatik blir 30%. Det 
kommer att finnas 1bil/50 lägenheter i bilpoolen och att det skulle leda till att en rabatt på 25 
parkeringsplatser kan ges anser inte vi är korrekt. 
Vidare har vi synpunkter på att 24 parkeringsplatser förflyttas till områden som ligger 200m 
bort från bostäderna. Det finns då risk att dessa fordon kommer att parkeras utefter gatorna i 
en allt större utsträckning och generera problem att få en omsättning på de befintliga 
parkeringarna i närområdet som ligger utefter gatunätet. Det drabbar dels befintliga boende 
men även de näringsidkare som är i behov av dessa för sina kunder. Därav tycker vi inte att 
parkeringsnormen är uppfylld. 

Utformning: 
Vi anser också att bygglovet inte följer dokumentet stadsbyggnadsprinciper och 
arkitekturpolicy som gemensamt har röstats fram i kommunfullmäktige. 
Enligt dokumentet skall det vara genomgående mansardtak med ett våningsplan vilket man 
nu har omvandlat till ett förhöjt halvt mansardtak med raka väggar mot innergården för att få 
till en extra våning. 
Gestaltningen avviker avsevärt mot de bilder på samma byggnader man kan se i dokumentet 
som har tagits fram.  
Principerna 2 och 3 i dokumentet stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy anger hur tätt 
och hur högt man får bygga. 
Dessa krav är bl a att i en radie om 600 m från centrum så tillåter man byggnader som är 
upp till 4-5 våningar, förutom landmärken. 
Denna byggnad är inget landmärke och överskrider därmed det tillåtna våningsantalet med 1 
våning på den sida som vetter ut mot allmänheten och med 2 våningar in mot gården. 

Utformningen på taket är dessutom så att den medför till minimalt ljusinsläpp på innergården. 



Vi anser heller inte att man kan räkna in balkong som friyta där bullernivåerna är höga och 
därför inte är lämpliga för lek och utevistelse. 
Vi är dessutom tveksamma om bullernivåerna i längden verkligen uppfylls. 

Ivan Krezić 2:e vice ordförande i bygg- & miljönämnden för (KNU) 
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Röstförklaring i ärende Gredelby 21:1 (kvarter C), bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus. 

I planbeskrivningen för detaljplan Gredelby 21:1 står att bilparkeringar avses att i första hand lösas i 
underjordiska garage, och cykelparkeringar ska anordnas på kvartersmark enligt kommunens 
gällande parkeringsnorm. I aktuellt bygglov är bilparkeringar placerade inom kvarter C, men även på 
närliggande fastighet Gredelby 7:89 (Willystomten).  
Vi i Moderaterna anser att all bilparkering bör lösas inom kvarter C och i första hand genom 
underjordiska garage, men det finns tyvärr inga formella skäl till att avslå bygglovet. Detta regleras 
genom det 8 kap. 9 § i plan- och bygglagen (PBL), där det står att en tomt ska ordnas så att det på 
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och 
lossning.  
Vi är dock positiva till att sökande har tillmötesgått vårt önskemål om 8 st kundparkeringar i kv. A. 
Vi är också kritiska till den föreslagna bilpoolsrabatten som ger en sänkning av p-normen med 30%. 
Och vi anser att det behöver fattas ett beslut om en ny p-norm för de centrala delarna av Knivsta tills 
dess att fyra spår finns på plats. Dagens behov av parkeringsplatser kan inte lösas genom en p-norm 
för 2057. 

Moderaterna ställer sig ändå bakom förvaltningens förslag till beslut eftersom bygglovet stöds både 
genom 8 kap. 9 § och 9 kap. 31 b 1 § plan- och bygglagen. 

Knivsta den 21 juni 2022 
För Moderaterna i Knivsta Ann-Charlotte Fransson (1:e Vice ordförande) och Johannes Thernstöm 
(ersättare) 



Ledamotsinitiativ gällande säkerställande av skydd för grundvattnet 

i centrala Knivsta. 

Knivsta.nu önskar att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera och säkerställa hur 

grundvattnet på fastighet Gredelby 21:1 påverkas av de byggen som byggs för tillfället och 

de byggen som planeras i framtiden på samma fastighet. 

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