
 
 

 

Bygg- och miljönämnden  PROTOKOLL 1 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-15 §§ 12 - 18 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2022-03-17 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-02-24 Datum när anslaget tas ner 2022-03-18 

 

 

  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

 
Tid: Tisdag den 15 februari 2022, kl. 13:00-14:45  

Plats: Distanssammanträde 

Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 

Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Björn-Owe Björk (KD) 
Jonas Gönzi (MP) 
 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 

Lotta Wiström (L) 

Matilda Hübinette (-) 

 

Övriga deltagare: Alexander Johnsson, t.f. gatuchef §§ 12-14 

Gabriel Winter, miljöchef 

Kristofer Mattsson, byggnadsinspektör 

Sara Hellgren, miljöinspektör 

Mötessekreterare Eva Paulsrud 

 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 22 februari 2022 
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Sammanträdesdatum  

2022-02-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 
 

Justering 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Protokollet justeras den 22 februari 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

 

 

§ 13 
 
Godkännande av dagordning 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärende 9. ”Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, Vrå 1:3, BMK 2021-163” 
utgår. I övrigt godkänns dagordningen. 

 

 

§ 14 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

a) Delegationsbeslut miljö december 2021—januari 2022 

b) Delegationsbeslut bygg m.fl. december 2021—januari 2022 

c) Delegationsbeslut Public 360, 2021-12-06--2022-02-04 
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Informationsärenden 

 

 

§ 15 

Kommande och pågående projekt 

Henri Lehtonen, byggchef, och Kristoffer Mattsson, byggnadsinspektör, informerar. 

 

 

§ 16 

 

Information från miljöenheten 2021-2022 

Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 

 

 

§ 17 

 

Information om överklagat ärende gällande tillsynsavgift (BMN-2021/309) 

Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 

 

 

§ 18 

Information om status för ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) (BMN-2022/25) 

Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 
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Beslutsärenden 

 

§ 19   Dnr: BMN-2022/21 

Tillsyn av olaga bygge mur, VRÅ 1:811 (ORRSPELSGATAN 13A), BMK 2021-000611 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 17§ plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, förelägga ägare , personnummer , att 
senast inom 3 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att söka 
och erhålla bygglov för muren i dess nuvarande utformning. 
 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, samt 9 kap. 12 § punkt 8 plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF, påföra ägaren , personnummer  till fastigheten 
VRÅ 1:811 (ORRSPELSGATAN 13A) en byggsanktionsavgift om 17 374 kronor 
avseende olaga bygge av mur.  

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften ska betalas till Knivsta kommun inom 
två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 

 

Reservation  

Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig med instämmande av Ivan Krezić (KNU), mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att byggsanktionsavgiften sätts ned till en fjärdedel, dvs. till  
4 343 kr. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utskickat förslag till beslut mot Björn-Owe Björks yrkande 
och finner att nämnden bifaller utskickat förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller byggsanktionsavgift (17 374 kronor) samt lovföreläggande för en mur som 
byggts utan bygglov inom detaljplanerat område.  
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Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-01-25 
Antal       Typ      Inkommen 
1 st           Beräkning byggsanktionsavgift 
1 st           Mätresultat 
4 st           Fotografier 
 
Christoffer Mattsson, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
  

Beslutet ska skickas till 
Anmälare 
Akten 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
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§ 20   Dnr: BMN-2022/23 

Ansökan strandskyddsdispens, SÄRSTA 3:1, MI.2021.437 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (1998:808), att 
bevilja dispens från strandskyddet för: 

- anläggande av en brygga med en yta om 90 m2, 
- återställande av strandbad genom schakt av vegetationsskikt och påförande av ny 
sand på en yta om 60 m2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Parkenheten på Knivsta kommun har ansökt om strandskyddsdispens för en flytbrygga och 
återställande av strandbad på fastigheten SÄRSTA 3:1. I området råder strandskydd om 100 
meter och stranden ingår i detaljplan Margarethahemmet PLA 2012-020005.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-01-26 
Komplettering till ansökan inkommen 2022-01-24 
 
Sara Hellgren, miljöinspektör, föredrar ärendet. 

 
 
 
 




