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Beslutsärenden 

6. Yttrande till mark- och miljööverdomstolen i mål 
P10296-21  
 
Ansvarig handläggare: Henri Lehtonen 
 
 

BMN-2020/173 

7. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus , VRÅ 1:3 (MARIEBERGSVÄGEN 77), 
BMK 2021-000163 

Ansvarig handläggare: Marie Sandström 
 
 

BMN-2022/19 

8. Bygglov för nybyggnad av mur och plank samt 
justering av markhöjd, VRÅ 1:811 
(ORRSPELSGATAN 13A), BMK 2021-000501 
 
Ansvarig handläggare: Marie Sandström 
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9. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, VRÅ 1:90, BMK 2022-000031 
 
Ansvarig handläggare: Marie Sandström 
 
 

BMN-2022/43 

10. Tillsyn, olaga bygge av en mur, SÄRSTA 38:4, 
SÄRSTA 3:1, BMK 2021-000683 
 
Ansvarig handläggare: Joakim Johansson 
 
 

BMN-2022/42 

11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- 
och miljönämnden 2021 
Tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Verksamhetsberättelse- och bokslut BMN 2021 
 
Ansvarig handläggare: Dan-Erik Pettersson 
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Handläggare 
Henri Lehtonen 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-03 

Diarienummer 
BMK 2020-000092 

Bygg- och miljönämnden 

Fastighetsbeteckning 
Sökande: 
Ansökan avser  

Hjälmsta 3:3 
Östuna T & ÅV AB 
Bygglov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning) 

Tjänsteutlåtande, yttrande till Mark- och 
miljööverdomstolen i dom P10296-21. 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar nedanstående yttrande till mark- och miljööverdomstolens 
prövning av beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har gett Bygg- och miljönämnden tillfälle att yttra sig 
över innehållet i aktbilaga 27 i mål P10296-21. Yttrandet ska vara MÖD tillhanda senast 
2022-03-16. 

Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna in sitt yttrande senast 2022-03-30.

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-06-16 om beviljat lov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning) på fastigheten Hjälmsta 3:3, ärende BMK 2020-92. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som i sitt beslut 2020-11-18 upphävde Bygg- och 
miljönämndens beslut med motiveringen att prövningen borde ha föregåtts av 
detaljplaneläggning av området. Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen 
som avslog överklagandet. Sökande har därefter överklagat mark- och miljödomstolens 
beslut som nu fått prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen. Mark- och 
miljödomstolen har gett Bygg- och miljönämnden att yttra sig över innehåll i aktbilaga 27.  

Yttrande 
Bygg- och miljönämnden har inget övrigt att tillägga utöver vad som anförts tidigare. 

Underlag för beslut 
Tjänstutlåtande 2022-03-03 
Mark- och miljööverdomstolens föreläggande, daterat 2022-03-03 inklusive aktbilaga 27 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Mark- och miljööverdomstolen 
 

 
 
 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Handläggare 
Marie Sandström  
 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-11 

Diarienummer 
BMK 2021-000163 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

Vrå 1:3  

Sökande:   
  
  
  

 
samt  
 

  
 

 
 

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus  
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus  på fastigheten Vrå 1:3 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL).  

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i skogen öster om Alsike (Granstigen) 
Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts av länsstyrelsen. 
Samhällsbyggnadskontoret gör efter ytterligare behandling av ärendet fortfarande 
bedömningen att bygg- och miljönämnden bör besluta om negativt förhandsbesked med 
hänvisning till detaljplanekrav och allmänna intresset att bevara naturmark nära bostäder.  

Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Vrå 1:3.  
 
Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts för vidare handläggning av 
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länsstyrelsen 2021-09-15. Nya platsbesök har gjorts och ytterligare remisser har skickats till 
bland annat park- och naturenheten. Utredning har även gjorts gällande varför planområdet 
ändrade utbredning.  
 
Aktuellt område ligger på ett trädbeväxt område i direkt anslutning till planlagt 
bostadsområde i väster och vändplats med elnätsanläggning i söder. I öster ligger lägre 
belägen öppen mark. Nytt förslag på husplaceringar skickades in 2022-03-03. De 
placeringarna ligger längre söderut, närmare vändplanen, jämfört med föregående förslag.  
 
Söder om området och vändplanen finns det ett pågående detaljplanearbete, Träfallet. Under 
en tid ingick ett område norr om vändplanen i detaljplanearbetet men har senare undantagits 
från planarbetet. Planenheten skriver följande angående anledningen till varför området 
undantogs från Träfallets detaljplan:  
 
”Området undantogs efter en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägaren 
tillika planintressenten för att detaljplanearbetet i övrigt i Träfallet skulle kunna handläggas 
mer effektivt. Ett annat viktigt skäl var att området som berörs av förhandsbeskedet hanteras 
mer ändamålsenligt i en annan detaljplan som berör ett större och delvis annat område.  
 
De förutsättningar som påträffades som medförde att området undantogs från planarbetet 
var att den kuperade terrängen i området gör det svårt att få en bra tillgänglighetsanpassad 
gatusträckning. Det riskerar därmed att bli en lång väg för ett begränsat antal bostäder. 
Vidare finns det en arkeologisk utredning en gravlämning intill med i dagsläget oklar 
utbredning (se bilaga). Det finns alltså en risk att den föreslagna bebyggelsen i 
förhandsbeskedet berörs av skyddsavståndet på 50 meter från gravlämningen.  
 
Det kommunen konstaterade var alltså inte att marken är olämplig för bebyggelse eller inte 
behöver planläggas utan att det inte var tillräckligt motiverat utifrån det allmänna intresset att 
möjliggöra för ett fåtal bostäder i denna del. Vidare var denna del som förhandsbeskedet 
gäller inte med i det beviljade planbeskedet för Träfallet, Vrå 1:3 och därmed inte 
ursprungligen en del av detaljplanearbetet. Det undantagna området kommer med stor 
sannolikhet att planläggas i framtiden”.  
 
 
Motiv 
En byggnadsnämnd ska enligt 9 kap. 17 § PBL efter ansökan inkommit ge förhandsbesked 
om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av förarbetena till den 
äldre plan- och bygglagen (1987:10) framgår att vad som i första hand bör prövas i ett 
förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda 
platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(se prop. 1985/86:1 s. 285). Av 9 kap. 31 § PBL framgår förutsättningarna för att kunna 
bevilja ett förhandsbesked/bygglov.  

Den aktuella platsen för de två föreslagna husplaceringarna ligger i ett grönområde i direkt 
anslutning till detaljplanerad bostadsbebyggelse.  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Enligt 
2 kap. 4 § PBL får marken endast bebyggas om det ur allmän synpunkt är lämpligt för 
ändamålet. Planläggning, bygglov m.m. ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till natur- och 
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kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder.  

På sidan 26 i Knivsta kommuns översiktsplan ”Översiktsplan 2017” står det skrivet att 
kommunen, i samband med tillkommande av nybebyggelse i Alsike tätort, behöver göra fler 
skogsområden mer tillgängliga för exempelvis lek, rekreation och motion. Delar av vissa 
skogsområden behöver kunna omvandlas till mer öppna och parkliknande grönområden. 
Aktuell ansökan ligger inom ett skogsområde som angränsar till tätorten.  

Alsike har exploaterats snabbt och allt fler grönområden försvinner. Enligt kommunens park- 
och naturenhet råder det brist på lättillgängliga grönområden i östra Alsike. Skogarna i östra 
Alsike nyttjas av förskolebarn och är populära strövområden för allmänheten i stort.  

Enligt Knivsta kommuns grönstrukturplan, som är en bilaga till kommunens översiktsplan, bör 
avståndet till så kallad närnatur (natur, vildhet, träd) vara högst 300 meter. Närliggande 
bostadsbebyggelse är tätt bebyggd och för många av husen är grönområdet med de 
föreslagna husen den enda närnaturen/naturmarken inom 300 meter. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att den aktuella platsen skulle bli för fragmenterad och 
förlora många rekreationsvärden om platsen bebyggs, trots att det finns befintliga stigar på 
platsen som inte skulle beröras av föreslagen byggnation.  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Det 
allmänna intresset av att bevara naturmark intill bebyggelsen bedöms i det här fallet vara 
större än det enskilda intresset att bygga på platsen. Bostadsbyggande är visserligen ett 
allmänt intresse i sig, men det bedöms finnas annan lämpligare plats för bostäder och det 
allmänna intresset av att bygga endast två enbostadshus anses vara litet jämfört med den 
negativa påverkan det skulle få för omgivningen då naturmarken skulle fragmenteras och 
inte ha lika höga kvaliteter som innan.  

Vidare ska det prövas om den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 
kap. 2 § första stycket PBL. Krav på planläggning kan exempelvis finnas om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande eller om det är fråga om en bebyggelsemiljö där 
bebyggelsen behöver regleras i ett sammanhang. Av bestämmelsens andra stycke framgår 
att detaljplan inte krävs om prövningen kan ske i samband med prövning av ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.  

Föreslagen placering ligger utanför detaljplanelagt område men angränsar till tätorten Alsike 
och ligger nära en befintlig detaljplan. Avståndet mellan den närmaste tilltänkta tomtplatsen 
och den befintliga detaljplanen är ca 15 meter. Det aktuella området är utpekat i 
översiktsplanen som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Det råder stort 
bebyggelsetryck i Knivsta kommun, särskilt i Alsike. Placeringen anses därmed ligga inom en 
så kallad randzon. Enligt prop. 1985/86:1 s. 555-556 är randzoner sådan mark som 
angränsar till större tätorter och som ofta är av stort intresse, inte bara för sakägare och 
boende utan även för en bredare allmänhet. Det i kombination med en allmän förväntan på 
förändring samt efterfrågan på mark gör att detaljplaneläggning oftast är nödvändig där.  

Fortsatt exploatering av Alsike tätort bör prövas i ett sammanhang och föregås av en 
detaljplaneläggning. En byggnation av fastigheten enligt ansökan anses försvåra en 
kommande planläggning och rationell planering av området.  
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Detaljplanekravet är utformat så att det finns utrymme för undantag vid uppförandet av 
enstaka byggnadsverk. I förarbetena anges att det kan vara önskvärt för en kommun att 
kunna tillåta vissa enstaka byggnader men ändå vägra tillkomsten av de allra flesta. Det kan 
till exempel gälla komplettering med byggnader på obebyggda så kallade lucktomter eller 
nya bostäder i samband med generationsskifte i jordbruksföretag (prop. 1985/86:1, s.552). 
Några skäl till undantagen enligt förarbetena anses inte föreligga i aktuell ansökan då det 
inte är tal om lucktomter eller bostäder för generationsboende.  
 
Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneläggning. De skriver vidare att behovet av samordning 
i området är stort. Samordningen kan bland annat vara utifrån dagvattenhantering, behov av 
grönstråk, rekreationsområde och förutsättningarna för transporter i Alsike. Knivsta kommun 
är en expansiv kommun som ska bygga 15 000 bostäder fram till 2057 och en 
detaljplaneläggning bör därför vara nära förestående. 
 
Planenhetens remissvar stärker samhällsbyggnadskontorets bedömning att den fortsatta 
exploateringen av området ska föregås av en detaljplan. Planenhetens svar ger också en 
förklaring till varför aktuell plats, det vill säga området norr om vändplanen, inte togs med i 
detaljplanen för Träfallet. Samhällsbyggnadskontoret anser fortfarande att det finns ett behov 
av att planlägga aktuellt område i en snar framtid, mycket på grund av att det råder brist på 
grönområden i östra Alsike samtidigt som att exploateringen sker i snabb takt.  
 
Att aktuellt område inte inkluderades i det positiva planbeskedet och i det senare, nu 
pågående detaljplaneärendet Träfallet, Vrå 1:3, SBK 2018-4, anses inte vara ett skäl till att 
aktuell ansökt bebyggelse inte ska föregås av en detaljplan. Detaljplaneläggning anses 
krävas.  
 
Att miljöenheten och Roslagsvatten via sina remissvar inte motsätter sig lokaliseringen 
undanröjer inte det faktum att ansökan ligger inom så kallad randzon.  
 
En likvärdig ansökan, ärende BMK 2017-73, avslogs av bygg- och miljönämnden 2017-04- 
25 § 61, med hänvisning till detaljplanekrav. Nämndens beslut överklagades av sökande.  
Överklagande avslog av Mark- och miljödomstolen 2017-10-06, mål nr P 3973-17.  
 
Att det gått omkring 4 år sedan en liknande ansökan avslogs, samt att det saknas konkreta 
planer på att detaljplanelägga området, samt att området inte är inkluderat i 
detaljplaneärendet Träfallet, Vrå 1:3 (SBK 2018-4), medför inte att den tidpunkt har nåtts då 
kommunen har en skyldighet på grund av proportionalitetsprincipen att pröva den sökta 
åtgärden (jfr NJA 2016 s. 868 och RÅ 2010 ref. 90).  
 
Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns skäl till att ansökan 
om förhandsbesked ska avslås med hänvisning till naturmark (2 kap. 2 § PBL) och 
detaljplanekravet (4 kap. 2 § PBL). Samhällsbyggnadskontoret anser fortfarande att det 
allmänna intresset av att planlägga området och bevara grönområdet är större än det 
enskilda intresset. De justerade husplaceringarna ändrar inte kontorets bedömning.  
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Avgift 
Avgiften för avslag debiterades i samband med föregående beslut. Ingen ny avgift tas ut.  
 
Yttranden 
Park- och naturenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
För park- och naturenhetens del innebär den pågående detaljplaneläggningen av området  
Träfallet, Vrå 1:3 (SBK-2018-4) samt Myrberget (SBK-2020-11) att man utreder påverkan på 
gröna samband längs med de ostligaste delarna av Alsike tätorts bostadsområden. 
Utredningarna i dessa ärenden konstaterar att skogarna i östra Alsike nyttjas av förskolebarn 
och är populära strövområden för allmänheten i stort. Östra Alsike har idag ont om på olika 
sätt tillgängliggjorda grönområden. Att området är så utsträckt innebär att tillgängliggörande 
av grönområden i de södra delarna inte självklart innebär tillgängliga grönområden för de 
som bor längre norrut. Ur ett grönstrukturperspektiv vore det inte lämpligt att ge 
förhandsbesked för ett fåtal bostäder precis norr om befintliga stråk utan att utreda dess 
effekter på rekreations- och naturvärden i ett större sammanhang. Vidare bedömer park- och 
naturenheten att ge positivt förhandsbesked till små byggnationer inom Lövstaåns 
avrinningsområde skulle riskera att ytterligare komplicera en redan mycket komplex 
vattenplanering och försvåra arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Lövstaån 
och Valloxen. Skulle förhandsbesked ändå ges bör skyddsvärda träd inventeras, deras 
funktion i spridningssamband analyseras, påverkan på möjligheterna för allmänheten att röra 
sig genom en grönstruktur i området utredas och en riskanalys av eventuellt tillkommande 
dagvattens påverkan på dikningsföretaget genomföras. 
 
Planenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. De skriver vidare att 
behovet av samordning i området är stort. Samordningen kan bland annat vara utifrån 
dagvattenhantering, behov av grönstråk, rekreationsområde och förutsättningarna för 
transporter i Alsike. Ett beviljande av enstaka bostadsbebyggelse genom förhandsbesked i 
detta område skulle sannolikt motverka möjligheten till samordning. Kommunen vet i 
dagsläget för lite för att göra bedömningen av vad marken är mest lämpad för enligt 2 kap. 2 
§ PBL. Planenheten bedömer därmed att prövningen av markens lämplighet för bostäder bör 
föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. Knivsta kommun är en expansiv 
kommun som ska bygga 15 000 bostäder fram till 2057 och en detaljplaneläggning bör därför 
vara nära förestående. Planenheten har även förklarat varför aktuellt område inte ingår i 
kommande detaljplan Träfallet, läs mer under rubriken Bakgrund.  
 
Upplandsmuseet:  
Upplandsmuseet bedömer att ansökan ur kulturmiljö- och kulturlandskapssynpunkt skulle 
kunna beviljas.  
 
Roslagsvatten AB: 
Roslagsvatten skriver bland annat att föreslagen byggnation förmodligen skulle tas med i 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, men att det skulle kunna bli kostsamt på grund 
av lång ledningsdragning.  
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfall Eldistribution har inget att invända.  
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Grannyttranden:  
30-talet närboende har skrivit en gemensam skrivelse där skriver att de är negativa till 
byggnation på platsen. De skriver bland annat att det är ett rekreationsområde och populärt 
strövområde, att byggnation på platsen skulle medföra ökad insyn och att inget 
förhandsbesked borde ges utan föregående detaljplaneprocess. Alsikebolaget anser att 
huvudmannaskapet för Vrå 1:539 bör utredas innan byggnation beviljas.   
 
Synpunkter från sökande:  
Sökande har getts möjlighet att bemöta remissvar, grannyttranden och 
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Sökande skriver bland annat att skälet till 
varför norra området togs bort från kommande detaljplan Träfallet var att det inte var rimligt 
att ha kommunalt huvudmannaskap för en gata upp till endast fyra bostadshus. Sökande 
skriver vidare att de kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp, att de kan anordna 
vändplats, avfallshantering, enskild väg upp till husen, att det fortfarande finns möjligheter för 
exempelvis rekreation i området, att inte högsta punkten kommer att bebyggas och att det 
inte finns några höga skyddsvärden på platsen. Sökande har även inkommit med synpunkter 
på kontorets förslag till beslut, skrivelsen går att läsa i sin helhet i bilaga 5. Sökande skriver 
bland annat att de har ett förslag på nya husplaceringar, lite längre söderut. De skriver även 
att den skog eller tätortsnära grönområde som fastigheten idag förvaltar och som utgård 
norrut från vändplan, utmed Granstigen, Brännkärrsskolan, Lilla Brännkärrsskogen samt 
Alsike nord etapp 1, är ca 15 hektar. Det område intill vändplan som de önskar bebygga är 
ca 0,3 hektar. De anser inte att förutsättningarna för möjlighet till rekreation och 
naturupplevelser kommer att förändras. De avser inte att planlägga området norr om 
vändplanen och anser inte de två enbostadshusen lämpar sig bäst för bygglov.  
 
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 
1 situationsplan 2022-03-03 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 

Sökande 
Medsökande  
Fastighetsägare Vrå 1:3  
 
Kungörelse 

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

Samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttranden från remissinstanser 
Bilaga 4 – Yttranden från grannar  
Bilaga 5 - Sökandes synpunkter på remissvar, grannyttranden och kontorets 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-11 

Diarienummer 
BMK 2021-000501 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande  

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

Vrå 1:811  
 

Sökande:   
   
  
  

 
 

Bygglov för nybyggnad av mur och plank samt justering av 
markhöjd 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar den del av ansökan som avser nybyggnad av mur 
och justering av markhöjd på fastigheten Vrå 1:811 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (PBL). 

 
2. Bygg- och miljönämnden avslår den del av ansökan som avser nybyggnation av 

plank på fastigheten Vrå 1:811 med stöd av 9 kap. 30 § 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 nybyggnation av mur och plank samt justering av markhöjd på fastigheten 
Vrå 1:811 som är belägen inom detaljplanerat område i Alsike. Omgivningen består av 
fristående enbostadshus och radhus. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygg- och 
miljönämnden beviljar ansökan avseende justering av markhöjd och murar på fastigheten 
men avslår ansökan avseende uppförande av plank.   

Bakgrund 
Ansökan avser nybyggnad av plank intill fastighetsgräns i norr och väst, murar samt 
marknivåförändring på fastigheten Vrå 1:811. Fastigheten, som är en hörntomt, är belägen 
på en relativt hög punkt i en planlagd bostadsbebyggelse.  
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Samhällsbyggnadskontoret har besökt området i syfte att undersöka omfattningen och 
utformningen av befintliga uppförda plank och göra en bedömning om hur det i ansökan 
föreslagna planket skulle passa in i omgivningen. Samhällsbyggnadskontoret noterade att 
det främst fanns murar och häckar närmast gatorna. Det noterades bland annat även ett vitt 
plank mot gatan i närområdet, på fastigheten Vrå 1:436. Det planket liknar sökandes plank 
avseende utformning, höjd och placering. Läs mer under rubriken Motiv.  
 
Vid platsbesöket noterades dessutom att murar på fastigheten Vrå 1:811 redan var uppförda. 
Ett tillsynsärende (BMK 2021-611) gällande murarna upprättades eftersom 
samhällsbyggnadskontoret bedömde att åtgärden krävde bygglov.  
 
Från början avsåg ansökan ett plank utan genomsiktlighet. Efter att 
samhällsbyggnadskontoret informerade sökande om att ansökan borde avslås har sökande 
skickat in en justering av ansökan och planket har då fått en viss genomsiktlighet som 
framgår på fasadritning. Sökande har även beskrivit vissa mindre ändringar/tillägg i 
skrivelsen. Samhällsbyggnadskontoret anser att ändringarna är så pass små att planket 
fortfarande bör avslås.  
 
Motiv 
Det föreslagna planket vid fastighetsgräns i väster angränsar mot trottoaren intill 
Orrspelsgatan. Planket mot gatan mäter 26 meter och är 1,9 meter högt och planeras att 
uppföras i trä med en vit kulör och viss genomsiktlighet. Ansökan avser även att uppföra ett 
drygt 22 meter långt plank intill fastighetsgränsen i norr, delvis mot en garagelänga på 
fastigheten Vrå S:20. Samhällsbyggnadskontoret bedömer sammantaget att föreslaget plank 
genom dess placering, storlek och utformning inte är väl anpassat eller harmonierar till 
omgivningen och gaturummet.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har under platsbesök noterat att tomterna i området avgränsas 
mot gatan med framför allt staket, murar och häckar. Plank är ovanligt. Planket på fastighet 
Vrå 1:436, som noterades under platsbesöket, har liknande placering, höjd och utformning 
som sökandes föreslagna plank. Det befintliga planket på Vrå 1:436 beviljades bygglov 
2017-05-16 och har diarienummer BMK 2017-220. Samhällsbyggnadskontoret anser i 
efterhand att det planket är olämpligt placerat och utformat eftersom det anses vara alltför 
dominant genom sin vita kulör och omfattande längd mot gatan. Om ansökan hade kommit in 
idag hade ansökan sannolikt inte beviljats. Trots att den sökandes plank efterliknar detta 
plank väldigt mycket anser inte samhällsbyggnadskontoret att ytterligare bygglov ska beviljas 
för liknande plank vid trottoar/gata. Samhällsbyggnadskontoret anser dessutom att ett plank 
på Vrå 1:811 skulle vara ännu mer olämpligt jämfört med på Vrå 1:436 eftersom Vrå 1:811 
ligger högre upp i terrängen och eftersom det ligger på en plats där fler personer antas 
passera.   
 
Upplevelsen i gaturummet intill fastigheten Vrå 1:811 bedöms vara av vikt för allmänheten,   
för förbipasserande. Utifrån fastighetens relativa höga geografiska läge i området anser 
samhällsbyggnadskontoret att plank med föreslagen placering, längd, höjd, utformning och 
kulör blir alltför dominerande visuellt samt hindrar siktlinjer och på så vis försämrar 
gatubilden. Samhällsbyggnadskontoret anser att plank nära gata och trottoar bör undvikas i 
kvarter med friliggande villor, särskilt om det inte finns plank i liknande lägen i området. Med 
”liknande lägen” menas exempelvis likhet avseende närhet till gata, höjd jämfört med 
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grannfastigheter och om det är en plats där många passerar eller inte. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är viktigt att bevara en öppen gatumiljö utan 
höga plank och som inte är enformig och avvisande likt en korridorliknande gatubild.  
 
Samhällsbyggnadskontoret anser att en detaljplanelagt hörntomt i Alsike är en plats där man 
kan förvänta sig en viss insyn och att det finns andra lösningar för att minska insynen från 
gatan, exempelvis genom att anlägga en häck. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en 
häck inte får samma omgivningspåverkan, även om den placeras nära gatan. Även kulören 
har en betydelse, en grön häck anses vara mindre iögonfallande och dominant än ett vitt 
högt plank. Det föreslagna planket medger inte heller någon nämnvärd genomsiktlighet, 
vilket anses vara viktigt i detta fall på grund av att det är en hörntomt i ett relativt högt läge i 
området.  
 
Sökande hänvisar till att det finns liknande plank i området. Samhällsbyggnadskontoret har 
endast kommenterat ett av planken i denna skrivelse, men anser att prövning ska göras i det 
enskilda fallet och från de förutsättningar som finns på platsen. Olika bedömning kan göras 
utifrån placering i bebyggelsen, höjdläge o.s.v.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte är så höga bullernivåer på platsen att ett 
plank behövs för att uppfylla trafikbullerförordningens bullerriktvärden. Det allmänna intresset 
av en god helhetsverkan och mindre stängda tomter/trädgårdar anses i detta fall vara större 
än det enskilda intresset av att minska insyn och buller genom att uppföra ett plank. 
 
Det finns möjlighet för sökande att utan bygglov uppföra ett plank i syfte att anordna en 
skyddad uteplats. Förutsättningarna är planket placeras inom 3,6 meter från husfasaden, är 
högst 1,8 meter högt och placeras minst 4,5 meter från grannfastighet/gata.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygg- och miljönämnden avslår ansökan för bygglov 
för plank på fastigheten Vrå 1:811. Sökande har beskrivit vissa mindre ändringar/tillägg i 
skrivelsen inkommen 2022-02-14.  Samhällsbyggnadskontoret anser att ändringarna är så 
pass små att planket fortfarande bör avslås. 
 
Ansökan avseende uppförande av murar och justering av markhöjd på fastigheten Vrå 1:811 
bedöms vara förenlig med gällande detaljplan och vara lämpligt utformad och anpassad till 
omgivningen. Murarna anses inte utgöra en väsentlig olägenhet för omgivningen. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bygg- och miljönämnden beviljar ansökan för bygglov 
avseende murar och justering av markhöjd på fastigheten Vrå 1:811. 
 
Avgift 
Bygglov, mur 2 785 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser  
Detaljplanelagt område, ”Del av Boängsåsen, Alsike” från 2006. 
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Yttranden 
Remiss har skickats till gestaltningsgruppen på Knivsta kommun (innan sökande skickade in 
senaste ändringen). De anför bland annat att ett ogenomsiktligt, högt och långt plank har en 
stor negativ påverkan på gaturummet. Vidare att växtlighet i fastighetsgräns bidrar till allas 
trevnad med bland annat grön lummighet.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att föreslagna planket skulle passa in väl med bostadshuset 
och att det finns liknande plank i området. Sökande nämner exempelvis ett beviljat plank 
med liknande utformning och storlek omkring 100 meter från hans fastighet. Sökande anser 
inte att siktlinjer påverkas och förklarar varför han vill ha plank istället för häck som 
insynsskydd. Skrivelsen går att läsa i sin helhet i bilaga 4.  
 
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 
Typ                                                Inkommen 
Situationsplan, plank                     2021-12-20 
Situationsplan, murar                    2021-10-04  
Situationsplan, markhöjder           2021-10-04 
Fasadritningar, plank                    2022-02-14 
Fasadritningar, murar                   2021-10-04 och 2021-10-19                         
Fotografier, mur                            2021-11-01 
Materialbeskrivning murar            2021-10-04   
Skrivelse inkl. ritningar                  2022-02-14 
 

Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kungörelse 

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

Sökande  
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 – Sökandes synpunkter på kontorets 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. 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-02 

Diarienummer 
BMK 2022-000031 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

Vrå 1:90 

Sökande:   
   
  
  

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:90 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en avgift i enlighet med bygg- och 
miljönämndens fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:90, 
som ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten ligger på öppen plats mellan 
Björkkällevägen i väster, järnvägen i öster och blivande tågstation i norr (exakt placering inte 
bestämd).  
 
Samhällsbyggnadskontoret anser att ansökan bör avslås med hänvisning till detaljplanekrav, 
med stöd av 4 kap. 2 § PBL. Anledningarna är följande:  
- Det anses råda högt bebyggelsetryck på platsen. Ligger nära Alsike tätort där det byggs 
mycket.  
- Fastigheten ligger nära kommande järnvägsstation i Alsike. Exakt placering av station och 
tillhörande anslutningsvägar och gång- och cykelvägar är idag inte bestämt, vad 
byggenheten känner till. Det anses vara olämpligt att bevilja byggnation nära stationen 
eftersom det skulle kunna störa t.ex. placering av anslutningsvägar.  
- Det är idag även oklart vad de två tillkommande järnvägsspåren kommer att placeras och 
det anses därmed vara olämpligt att bevilja ny bebyggelse nära järnvägen innan det finns en 
detaljplan som utrett bullernivåer och placering av järnvägsspår.  
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 

Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00.  
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Handläggare 
Joakim Johansson 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-14 

Diarienummer 
BMK 2021-000683 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

  

 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 

 
Fastighetsbeteckning:  SÄRSTA 3:1SÄRSTA 38:4 
 
Fastighetsägare:  Knivsta kommun 
    
    
   741 75 KNIVSTA 
 
 

Tillsyn, olaga bygge av en mur 

 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 

 

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

(2010:900) samt 9 kap. 12 § punkt 8, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra 

Knivsta kommun, organisationsnummer 212000 - 3013, ägare till fastigheten 

SÄRSTA 3:1 och byggherre och ägare av byggnadsverket (muren), en 

byggsanktionsavgift om 18354 kronor avseende olaga bygge av en mur utan 

startbesked.  

 
 

2. Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har 

delgetts de avgiftsskyldiga. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Olaga uppförd mur utan bygglov och startbesked. 
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Motiv 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i PBL. Vid ett platsbesök av bygglovsenheten i ett annat ärende på 
fastigheten, kunde bygglovsenheten se byggnadsverket (muren). Då ingen kännedom om 
något bygglov och startbesked avseende muren fanns så fick nämnden en anledning att anta 
att åtgärden inte följt bestämmelserna i PBL. Därmed så öppnade nämnden ett 
tillsynsärende i enlighet med 11 kap. 5 § PBL.  
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL 
får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är 
oproportionerlig. 
 
Enligt bestämmelserna får avgiften i det enskilda fallet sättas ned om den inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövning om avgiften ska sättas ned ska 
det enligt paragrafens andra stycke särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 
mindre allvarlig art. 
 
Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att det inte finns några förutsättningar för att inte ta 
ut någon avgift samt att avgiften inte ska sättas ned till varken hälften eller en fjärdedel 
 
Enligt 11 kap. 57 § ska en byggsanktionsavgift tas ut av 1. den som när överträdelsen 
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, 2. den 
som begick överträdelsen, eller 3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
Muren är placerad delvis på SÄRSTA 38:4 men i huvudsak på SÄRSTA 3:1. Då det i 
utredningen av ärendet har framkommit att Knivsta kommun låter uppföra den olovliga muren 
i egenskap av beställare samt betalar för det olovligt uppförda, så uppfylls definitionen av 
byggherre enligt 1 kap. 4 § byggherre PBL. Därmed bedöms Knivsta kommun vara ägare 
och byggherre av den olovliga muren. Byggsanktion och lovföreläggande ska därmed riktas 
mot Knivsta kommun. 
 
Byggnadsverket/muren omfattas inte av någon vägplan för området. Gällande detaljplan är 
detaljplan för Margarethahemmet Särsta 38:4 som är upprättad 2015-10-12 och vann laga 
kraft 2019-02-11. Det har inte framkommit att muren är bygglovsbefriad. 
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande olaga uppförande av mur utan startbesked tas ut enligt beräkning i PBF 
9 kap. 12 § 8 p. 
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Enligt 11 kap. 17§ PBL ska ett lovföreläggande utfärdas om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverket ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden. Bygglovsansökan avseende den olaga uppförda 
muren inkom till nämnden 2022-03-03 och har diarienummer BMK 2022-000089. Eftersom 
bygglov nu har sökts för muren och ska prövas mot gällande bestämmelser så finns det inget 
stöd för nämnden att besluta om ett lovföreläggande. Därmed ska nämnden inte förelägga 
sakägaren att söka bygglov för den olovligt uppförda muren. 
 
Enligt PBL 11 kap. 58 § får en byggsanktionsavgift inte beslutas om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. Därmed har 
nämnden kommunicerat skrivelse inför beslut med sakägaren innan beslut fattas.  
 
Det har inte framförts något yttrande eller ytterligare information i ärendet eller utredningen 
som ändrar förvaltningens bedömning i ärendet. 
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
 
Muren är olovligt uppförd utan bygglov och startbesked. Byggsanktion ska därmed tas ut 
enligt 11 kap. 51 § PBL. 
 
 
 
Beskrivning  
 
Vid platsbesök daterat 2021-12-21 i samband med ett tillsynsärende på Margareta området, 
Särsta 3:1 och Särsta 38:4, upptäcktes det en pågående byggnation av en mur. Då 
bygglovsenheten inte har kännedom om något bygglovsärende för muren har 
tillsynsmyndigheten en anledning att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd enligt plan- och bygglagen. Därmed bedömde kontoret att ärendet 
ska utredas i tillsyn plan- och bygglagen. Efter utredning av saken har det kommit fram att 
muren är olovligt uppförd utan bygglov och startbesked. 
 
Skrivelse inför beslut (förslag till beslut) har kommunicerats till ansvarig. För yttrande skall 
kunna beaktas vid nämndens behandling den mars månad 2022, skall det ha kommit in till 
bygg- och miljönämnden senast 2022-03-11 . 
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Kommunförvaltningens företrädare för mark- och exploatering och gatuenhet, som är 
beställare respektive utförare av de gatuarbeten som utförs i samband med detaljplan 
Margarethahemmets genomförande, har framfört följande till bygglovsenheten 2022-
03-14;  
 
Kommunen har enligt upprättat exploateringsavtal ansvar för att bygga ut allmän plats (gata 
och park) i enlighet med laga kraftvunnen detaljplan. 
 
Det som enligt detaljplanen ska bli lokalgata med kommunalt huvudmannaskap har tidigare 
varit en väg på kvartersmark. I samband med genomförandet så rustas gatan upp och 
breddas på sina ställen men befintliga nivåer bibehålls. Innan kommunens arbete med gatan 
påbörjades så uppfördes det så kallade Djungelhuset på Särsta 38:4.  
 
Huset anlades under gatunivån vilket medförde att exploatören behövde göra en slänt på 
kommunens gatufastighet för att ansluta mot gatunivån. När kommunens entreprenör senare 
kom för att ordna gatan så uppdagas nivåskillnaden och för att få erforderlig bredd på gatan 
så måste en stödmur uppföras i ersättning för den av exploatören anlagda slänten. 
 
Kommunens gatuprojektledare uppfattade inte anläggandet av vägen och stödmuren som en 
bygglovspliktig åtgärd då stödet är en del av vägkroppen och eftersom det utfördes enligt 
den beslutade detaljplanen. Kommunen har sökt bygglov i efterhand för muren efter att 
byggenheten gjorde bedömningen att den är bygglovspliktig. 
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Upplysningar 
Upplysningar En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om 
sanktion tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljönämnden enligt 
11 kap. 54§ PBL.  
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att bygg- och miljönämnden beslutat om 
byggsanktionsavgift ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp enligt 9 kap. 2§ PBF. 
Bygglov i efterhand räknas inte som rättelse.  
 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF.  
 
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 
 
Beräkning av sanktionsavgift   2022-01-25 
Inmätning/ Mätresultat av muren   2022-01-25 
Tjänsteanteckning   2021-12-21 
Fotografi   2021-12-21 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 

Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Underlag för beslut 
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 skriftligt till 
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 
Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av 
beslutet. 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. 
 
 
 

 
 



 § 30 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg och miljönämnden 2021 - BMN-2022/31-1 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg och miljönämnden 2021 : Tjänsteutlåtande 2022-02-15

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-15 

Diarienummer 
BMN-2022/31 

ekonomichef   

 

Bygg- och miljönämnden 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg och miljönämnden 
2021 

 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg- och 
miljönämndens verksamheter 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden ska årligen följa upp årets verksamhet i en verksamhetsberättelse 
(bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi.  
 
Kommunfullmäktiges fem mål har 3 mål uppnåtts, 2 delvis uppnåtts. Kommunfullmäktiges 
uppdrag är merparten genomförda. Nämnden egna mål är alla uppnådda. 
 
Bygg- och miljönämnden resultat uppgick till 920 tusen kronor för 2021 (föregående år -1 
miljoner kronor), nettokostnaden var 9,1 miljoner kronor (föregående år 11,5 miljoner kronor). 
Den stora förbättringen av nettokostnaden avser stadsbyggnadsverksamheten som haft 
goda intäkter även under 2021 men framförallt lägre kostnader under året. Även 
miljöverksamheten har sänkt sin kostnadsnivå. Investeringsutgiften uppgick till 599 tusen 
kronor och avser nytt ärendehanteringssystem bygglovsenheten. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. Rapporten omfattar analys av mål, uppdrag och 
ekonomiskt resultat för 2021 som har betydelse för ekonomin på lång sikt. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Verksamhetsberättelse- och bokslut BMN 2021 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 
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Daniel Lindqvist 

TF Samhällsbyggnadschef 



 § 30 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg och miljönämnden 2021 - BMN-2022/31-1 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg och miljönämnden 2021 : Tjänsteutlåtande 2022-02-15

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring verksamhetsberättelse och årsbokslut handlar om att kommunstyrelsen 
godkänner uppföljning för verksamhetsåret 2021. Det gäller både nämndens ekonomi, mål 
och uppdrag. Beslut har ingen 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 
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Innehållsförteckning 

Nämndens uppdrag ......................................................................................................... 3 

Omvärldsbevakning ......................................................................................................... 4 

Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål ........................................................ 6 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers 
erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet ........................................... 6 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 
hållbarhet optimeras. .................................................................................................. 6 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans ..................................... 7 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 
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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. 

Serveringstillstånd sorterar också under nämnden. Alkohollagen är i första hand en social 
skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 

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 hanteras av Samhällsbyggnadskontoret. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Fjolårets organisationsförändring med sammanslagning av bygg- och miljökontoret och 
samhällsbyggnadskontoret är gjord. Sammanslagningen har krävt tid för att sammansvetsa de två 
kontoren. 

Kontoret har under året varit påverkat av personalvakanser, främst inom chefsposter. Under stora 
delar av året har kontoret saknat en ordinarie förvaltningschef vilket gjort att befintlig personal 
har täckt upp även för vakanta tjänster. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter har påverkats av coronapandemin, vilken framförallt 
har haft påverkan på ärendeflöden inom enheterna. Under delar av året har antalet inkomna 
ärenden och frågor fördubblats jämfört med tidigare år. En liknande trend har setts i övriga delar 
av Sverige. Det tros vara en effekt av Coronapandemin, då privatpersoner valt att investera i sina 
hem samtidigt som bostadspriserna ökat. Kombinationen av den ökade ärendemängden, de 
lagstadgade handläggningstiderna samt avsaknaden att på kort tid förstärka personalstyrkan, har 
lett till en ansträngd situation för medarbetarna och längre handläggnings- och svarstider än 
normalt. 

En annan effekt av den ökade ärendemängden inom byggenheten har varit att utvecklingsarbete 
och sidouppdrag bortprioriteras. Under året har byggenheten upphandlat ett nytt 
ärendehanteringssystem med syftet att effektivisera processerna genom automatiseringar, för på 
så sätt frigöra resurser för att även i framtiden kunna erbjuda god service samt snabba och 
rättssäkra beslut. 

På miljöenheten har den ökande ärendemängden tillsammans med en personalomsättning också 
resulterat i att utvecklingsarbete och egeninitierat tillsyn fått prioriteras bort i stor omfattning. 
Enheten har fokuserat på att prioritera tillsynen utifrån risk- och erfarenhetsbedömningar samt 
gällande tidsfrister. 

På uppdrag av regeringen fick bygg- och miljönämnden ansvar för tillsyn enligt Lag (2020:526) 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, s.k. trängseltillsyn. Detta tillsynsuppdrag 
utfördes med befintlig personalstyrkan och medförde att annan tillsyn fick prioriteras ned. 

Kart- och GIS-enhetens arbete har fokusera på att sprida användningen av kommunens moderna 
GIS (Geosecma) internt i organisationen. Enheten har utfört en kommunöverskridande 
upphandling och skrivit ett nytt avtal för flygfotografering. Aktuella flygfoton är en 
grundläggande förutsättning för fler enheter inom organisationen. Enheten har även införskaffat 
en 3D-skärm som i framtiden ska effektivisera uppförandet av kartor. 

I pandemins spår har fortsatt distansarbete varit en aktuell fråga, något som skapat behov av 
utrustning och material för att kunna utföra ett lika effektivt arbete på distans såsom på 
arbetsplatsen. Kontoret har kompletterat medarbetares utrustning för att möjliggöra distansarbete 
och bedömer att det funnit bra digitala arbetssätt, vilket även är en resurs och en fördel i det 
framtida arbetssättet efter pandemin. 

Sjukfrånvaron har varit låg bland kontorets medarbetare. 

Framtiden 

Inför kommande år fortsätter förändringsarbetet samt arbetet med att sammansvetsa det nya 
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kontoret för att skapa bättre förutsättningar för samarbete och kompetensspridning mellan 
enheterna. En ny kontorschef tillträder vintern 2022. 

2021 har trots pandemin inneburit ett ovanligt stort tryck avseende ärendemängd på 
stadsbyggnad, specifikt bygglov. Byggandet i kommunen har generellt legat på en hög nivå, 
vilket även har synts i kart- och GIS-verksamhetens uppdragsmängd. Historiskt har det varit 
svårt att prognostisera uppdragen, vilket gör att även för 2022 är det svårt göra hållbara 
prognoser. Det finns ett tydligt tecken att det råder brist på byggbar mark inom närmsta framtid 
vilket kan påverka intäktsmängden. Dock ser både bygglov och kart- och GIS ett behov av en 
långsiktig strategi kring personalförsörjning för att garantera den kommunala servicen inom 
nämndens stadsbyggnadsuppdrag. 

Mycket tyder på att regelverket för bygglov kommer att ändras vid årsskiftet 2022/2023. Om 
lagändringen beslutas av riksdagen behöver kontoret under året att förbereda detta genom 
förändringar i exempelvis styrdokument, processer och information. 

Byggenhetens arbete med att införa nytt ärendehanteringssystem kommer under året att innebära 
ett merarbete för enhetens personal även om en del av arbetsinsatsen kan hanteras med 
konsultstöd. På sikt förväntas det nya systemet liksom arbetsrutiner bidra till att effektivisera 
enhetens arbete. 

Coronapandemin har inneburit att miljöenhetens tillsynsarbete släpat efter inom vissa områden 
vilket gett upphov till en tillsynsskuld som innebär en större arbetsbelastning 2022 än normalt då 
tillsynsskulden behöver arbetas ikapp. Pandemin förväntas pågå under 2022 i någon omfattning 
vilket fortsatt förväntas påverka hur tillsynsarbetet kan utföras i viss utsträckning. Till följd av 
gällande restriktioner under 2021 har miljöenheten arbetat med att utveckla digitala arbetssätt. 
Miljöenheten ser att det finns fördelar med att bibehålla och vidareutveckla delar av detta arbete i 
syfte att effektivisera utförande av tillsynsuppdraget. 

I och med ny lagstiftning avseende bland annat detaljplaner kommer kommunen under 2022 
ansluta sig till statliga Lantmäteriets nationella geodataplattform och initialt leverera 
detaljplaneinformation. Syftet med den nationella plattformen är att tillgängliggöra 
detaljplaneinformation på ett enhetligt sätt, bland annat för att gör det enklare att bygga. 

Nämndens verksamheter finansieras primärt genom intäkter och är således beroende av 
förändringar i omvärlden, där coronapandemins effekter kan komma att märkas tydligare under 
2022. 
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Tillsynsplanens efterlevnad 

Miljöenhetens arbete har i stor utsträckning och i den mån det har varit möjligt utförts enligt 
tillsynsplanen. En orsak till att tillsynen och kontrollen inte helt nått full effekt är 
coronapandemin som gjorde att vissa delar av tillsynen och kontrollen inte kunde utföras fullt ut 
under året. 

Byggenhetens arbete har utförts enligt tillsynsplanen. 

Budgetavvikelse 

Bygg- och miljönämndens verksamheter har sammantaget en positiv ekonomisk avvikelse om  
920 tusen kronor (föregående år -1 miljon kronor). Nettokostnaden har sjunkit från 11,5 miljoner 
kronor till 9,1 miljon kronor. 

Nämndens verksamheter är starkt beroende av externa intäkter i form av bygglovs- och 
tillsynsavgifter. 

Bygglovsintäkterna är konjunkturkänsliga och påverkas av tillgången av byggbar mark och 
efterfrågan från externa aktörer. Stadsbyggnad visar en positiv budgetavvikelse om 2,2 miljoner 
kronor. 

För miljöenheten är tillsynsavgifterna avgörande för en budget i balans. För 2021 fattade 
Kommunfullmäktige ett beslut om att efterskänka tillsynsavgifter i spåren av pandemin, trots det 
var intäkterna nära oförändrade mot året innan. Miljö och hälsoskydd visar ett underskott med 
1,3 miljoner kronor. 
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Upphandlingar – med krav på hållbar konsumtion och handel inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och delningsekonomi, ekologiska produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Verksamheterna ska i samband med upphandlingar ställa krav på ekologiska och rättvisemärkta 
produkter. Hållbarhetsperspektivet tas med i den mån det går i samband med upphandlingar. 

Ledning, styrning och organisation 

Kontoret arbetar efter den gemensamma samverkansmodellen. Dock saknas representanter för 
arbetstagarna vid samverkan. 

Kontoret arbetar utifrån den beslutade systemförvaltningsmodellen. 

Nytänkande uppmuntras av kontoret och att finna standardiserade och gemensamma lösningar är 
ett ständigt pågående arbete som bedrivs. Utöver ett öppet samtalsklimat inom det dagliga 
arbetet, där förbättringsarbete ständigt diskuteras, har kontorets medarbetare erbjudits plats på, 
och deltagit i, det hackaton som anordnades under hösten i Knivsta kommun inom ramen för 
projektet Mosaik. Mosaik syftar till att just stärka organisationens innovationskultur genom att 
tillvarata medarbetares kompetens och engagemang. 

Även om det inte gjorts några särskilda satsningar inom informationssäkerhetsarbetet, så är det 
en aspekt som genomsyrar samtliga förbättringsarbeten inom kontoret. 

Digital kompetens 

Nämndens verksamheter har hög kompetens inom de digitala verktyg som används. Nya digitala 
arbetssätt har delvis påbörjats eller implementerats under året. Exempelvis har kart- och 
gisenheten införskaffat en 3D-skärm som möjliggör framställandet av kartor direkt från kontoret, 
utan att det krävs ett fysiskt besök på platsen. Byggenheten har digitaliserat sina postutskick via 
en utskicksleverantör. Byggenheten har även upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem och 
införandet av systemet har påbörjats. Systemet kommer efter det implementerats, att möjliggöra 
många nya digitala arbetssätt. Miljöenheten har under pandemin börjat arbeta med digitala 
inspektioner och har för avsikt att inkludera dessa tillsynsformer i uppdraget även framöver. 

Effektiv och kvalitativ välfärd 

Nämndens verksamheter har under året arbetat med att möjliggöra digitala tjänster för 
kommuninvånarna, främst byggenhetens arbete med införande av nytt ärendehanteringssystem. 
Systemet kommer att möjliggöra en enklare och effektivare kommunikation med 
kommuninvånarna. 

Kommunikationen med kommuninvånare och företag har förändrats under året, delvis med 
anledning av pandemin, då den blivit mer digital. Kontorets uppfattning är att digitala möten 
varit uppskattade av både invånare och företag och har ökat flexibiliteten för samtliga parter. En 
större del av kommunens invånare arbetar på annan ort och har därmed mer flexibelt kunna möta 
kontorets medarbetare digitalt. 
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Bygg- och miljönämnden uppdrar till det nya samhällsbyggnadskontoret att fortsatt arbeta 
med att genom dialog såväl internt som med politik skapa en bredare förståelse för hur det 
dagliga arbetet bidrar till det långsiktiga byggandet av ett hållbart samhälle. 

Sammanslagningen av Samhällsbyggnadskontoret och Bygg- och miljökontoret har öppnat upp 
möjligheterna för ett starkare samarbete kring frågor rörande byggandet av samhället. 

Dialog pågår både inom det egna kontoret och inom organisationen för att bidra till det 
långsiktiga byggandet av ett hållbart samhälle. T.ex. har byggenheten och miljöenheten 
tillsammans med planenheten och Roslagsvatten påbörjat projektet PAVA (praktisk användning 
av VA-plan) för att gemensamt diskutera och klargöra hur VA-frågor ska hanteras på 
landsbygden. 

Kontorets del i arbetet med byggandet av stad och landsbygd har under året skett med  realistiska 
målsättningar, inom ramen för lagstiftningen och interna riktlinjer, samt i dialog med politiken. 

  

Nämndens verksamheter ska jobba för att frågor kopplade till landsbygden blir tydliga 
och förståeliga för medborgaren utifrån den målsättning som satts i Vision 2025. 

Med anledning av den höga ärendemängden så har arbetet med riktlinjerna för byggande på 
landsbygden varit pausat under stor del av året. Arbetet återupptogs mot slutet av året då 
ärendemängden sjönk till normala nivåer. Utöver det har ett arbete med hanteringen av VA-
frågor på landsbygden påbörjats, PAVA (praktisk användning av VA-plan). Bygg- och 
miljönämnden har även främjat en levande landsbygd genom att bevilja positiva förhandsbesked 
för över 50 villor under året. 
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Bygg- och miljönämnden tilldelades medel för verksamhetsåret 2021 i den av 
kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2021 (MoB). Nämndens totala anslag för 2021 
uppgår till 9 145 tkr vilken är en minskning av den totala ramen med 458 tkr jämfört med 
verksamhetsåret 2020. Nämndes verksamheter erhöll en indexuppräkning på 1,5 %. 

Utöver indexuppräkningen har verksamheterna stadsbyggnad samt miljö- och hälsoskydd erhållit 
ett avdrag av budgetramen på 65 tkr respektive 512 tkr. Effektiviseringsbetinget som nämnden 
tilldelades 2021 har ökat från 26 tkr till 98 tkr för och effektiviseringsbetinget är fördelat till 
verksamheten stadsbyggnad. De ekonomiska ramarna ställde fortsatt höga krav på 
egenfinansiering i form av intäkter. Dessa intäkter är tätt knutna till mängden byggbar mark i 
kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i sin tur bland annat av takten på framtagandet av 
detaljplaner, förrättningar och markförsäljningar. Dessa faktorer skapar alla osäkerhet vid 
beräkningen av intäkter. De senaste årens förändringar i belåningsgrad, amorteringskrav och 
konjunkturförändringar har alla haft påverkan på byggtakten och även förändringar inom dessa 
områden kan ha en effekt på verksamheternas intäkter. 

Under året har nämnden erhållit ett tillägg med 894 tusen kronor för avgiftsreduceringar inom 
miljötillsyn och serveringstillstånd. 

Årsbokslutet 

Bygg- och miljönämndens resultat för 2021 var ett överskott på 919 tusen kronor och 
nettokostnaden uppgick till 9,1 miljoner kronor (föregående år 11,5 miljoner kronor). 
Nettokostnaden har minskat med 2,4 miljoner kronor eller ca 20 procent. I nämndens 
nettokostnader ingår även kostnader för innovationskontoret om 1,7 miljoner kronor. 

Orsaken till nettokostnadsminskningen är lägre kostnader, 3,3 miljoner kronor. Kostnaden för 
konsulter har minskat (kart och gis) men även lönekostnaden har minskat genom förändringar 
inom förvaltningen (samhällsbyggnadschef övertagit kontorschefsrollen med mera). Trots det är 
de personalkostnadens nämndens största kostnad och uppgick till 14 miljoner kronor (föregående 
år 13,8 miljoner kronor). Nämndens intäkter minskade med 946 tusen kronor, från 11 miljoner 
kronor föregående år till 10,1 miljoner kronor. 

Stadsbyggnad redovisar en positiv resultat per sista december på 2,2 miljoner kronor. 
Bygglovsenhetens intäkter är 2,5 miljoner kronor högre än den budgeterade nivån. Totalt uppgår 
de till 7,6 miljoner kronor (föregående år 8 miljoner kronor). 

Stadsbyggnads bruttokostnad uppgick till 10,5 mnkr och konsultkostnaden har minskat med 
drygt 2 mnkr mot föregående år. Det är lägre konsultkostnader för kart- och gis eftersom 
verksamheten anställt egen personal. 

Miljö- och hälsoskydd redovisar ett underskott med 1,3 mnkr vilket är en resultatförbättring med 
400 tkr mot föregående år. 

Bruttokostnad uppgick till 6,5 mnkr och är en minskning med 836 tkr mot föregående år. De 
externa intäkterna uppgick till 2,6 mnkr en minskning med ca 210 tkr. En orsak till 
intäktsminskningen är att kommunfullmäktige beslutade om att efterskänka avgifter för att 
främja Knivsta lokala näringsliv under pandemin, för det erhålls ett extra kommunbidrag om 








