
Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 1 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 §§ 29 - 39

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-19 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-04-28 Datum när anslaget tas ner 2022-05-20 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 19 april 2022, kl. 13:00-16:30 
Plats: Mötet ägde rum digitalt. 
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) 
Johannes Thernström (M) 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Alexander Johnsson, t.f. gatuchef  
Gabriel Winter, miljöchef 
Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 
Marie Sandström, bygglovhandläggare 
Joakim Johansson, byggnadsinspektör 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 26 april 2022 av: 
Claes Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU), justerare. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 2 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29

Justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Protokollet justeras den 26 april 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

§ 30

Godkännande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärenden som utgår är beslutsärende nummer 6 (Tillsyn av olaga bygge, fasadförändring, 
HAKNÄS 1:7 (HAKNÄS 312), BMK 2020-000381, nummer 10 (Tillsyn av olaga 
parkering/upplag, HUSBY-TIBBLE 1:11 (STRÖMSBRO 117), BMK 2022-000050) och 
nummer 12 (Tillsyn av olaga bygge, tillbyggnad av enbostadshus, BMK 2022-000003). 
Ledamotsinitiativ från Björn-Owe Björk (KD) läggs till. 
I övrigt godkänns dagordningen. 

§ 31

Anmälan av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 
a) Delegationsbeslut miljö mars 2022
b) Delegationsbeslut bygg m.fl. mars 2022



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 3 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32

Pågående och kommande projekt 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 4 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 Dnr: BMN-2022/19 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för att ta fram förslag till beslut där nämnden 
beviljar ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Vrå 1:3. 

Yrkande  
Björn-Owe Björk (KD) yrkar återremittering till förvaltningen.(Protokollsbilaga 1.) 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer utskickat förslag mot Björn-Owe Björks förslag. 

Omröstning 
De ledamöter som röstar för att beslut ska tas i enlighet med förvaltningens förslag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för att beslut ska tas i enlighet med Björn-Owe Björks förslag röstar 
NEJ.  

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

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.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-11 
2 situationsplaner 2022-03-16 

Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Sökande 
Medsökande  
Fastighetsägare Vrå 1:3  



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 5 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

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



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 6 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 Dnr: BMN-2022/20 

Bygglov för nybyggnad av mur och plank samt justering av markhöjd, VRÅ 1:811 
(ORRSPELSGATAN 13A), BMK 2021-000501 

Bygg- och miljönämndens 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 och staket 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.

Reservation 
Ivan Krezic (KNU) reserverar sig mot beslutet. 
Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig mot beslutet och till förmån för eget yrkande. 
(Protokollsbilaga 2.) 

Yrkande  
Björn-Owe Björk (KD) yrkar beviljande av bygglov i enlighet med ansökan. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på om nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag mot att besluta i enlighet med Björn-Owe Björks förslag. 

Omröstning  
De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA.  
De ledamöter som röstar för Björn-Owe Björks röstar NEJ.  
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Björn-Owe (KD) röstar NEJ.  

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden bygglov ska beviljas i enligt 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnation av mur, plank och staket 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 och staket.   



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 7 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-11 
Typ         Inkommen 
Situationsplan, plank         2022-04-08 
Situationsplan, murar        2021-10-04 
Situationsplan, markhöjder   2021-10-04 
Fasadritningar, plank        2022-04-08 
Fasadritningar, murar       2021-10-04 och 2021-10-19  
Fotografier, mur        2021-11-01 
Materialbeskrivning murar    2021-10-04   

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  



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 8 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35   Dnr: BMN-2022/62 

Tillsyn av olaga bygge, GREDELBY 1:135, BMK 2022-000030 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 17§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, förelägga ägare Mpd Knivsta Fastigheter AB ,
organisationsnummer 16559156-9180, att senast inom 3 månader från det att
beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att söka och erhålla bygglov för byggnaden.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen
(2010:900) samt 9 kap. 6 § punkt 3, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra
Mpd Knivsta Fastigheter AB, organisationsnummer 16559156-9180, ägare till
fastigheten Gredelby 1:135, en byggsanktionsavgift om 474 789 kronor avseende
olaga bygge av kontorsbyggnad.

3. Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har
delgetts de avgiftsskyldiga.

Reservation 

Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig mot beslutet och till förmån för eget yrkande. 
(Protokollsbilaga 3.)  

Sammanfattning av ärendet 
Ärende gäller olaga bygge av en kontorsbyggnad på 356,5 kvm som byggts på fastigheten 
Gredelby 1:135. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-14 
Fotografier  
Beräkning av sanktionsavgift 
Mätresultat 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 9 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36   Dnr: BMN-2022/66 

Tillsyn av olovlig användning, GREDELBY 28:5 (HYVELGATAN 30), BMK 2022-000059 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, förelägga ägare Handelsfirma S G Nilsson HB , 
organisationsnummer 16916671-2902, att senast inom 7 månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att återgå till användningen kontor enligt 
gällande bygglov från 1989-12-21.  

Reservation 
Ivan Krezic (KNU) reserverar sig mot beslutet och till förmån för eget 
yrkande.(Protokollsbilaga 4.)  
Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig mot beslutet och till förmån för Knivsta Nu:s yrkande. 

Yrkande  
Ivan Krezic (KNU) yrkar att nämnden tillgodoser sökandes önskemål. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på om nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag mot att besluta i enlighet med Ivan Krezics förslag. 

Omröstning  
De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA.  
De ledamöter som röstar för Ivan Krezics förslag röstar NEJ.  
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Björn-Owe (KD) röstar NEJ.  

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att föreläggande ska ske i enligt 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ett rättelseföreläggande om att lokalen ska återställas till tidigare användning 
då tidsbegränsat bygglov gått ut för förskolan 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-07 
Bygglov BMK 2016-85  
Yttrande fastighetsägare 

Beslutet ska skickas till 
Inskrivningsmyndigheten 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 10 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 11 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 Dnr: BMN-2022/25 

Svar - Ledamotsinitiativ från Ivan Krezic (KNU) - Nytt tillsynsärende avseende tidigare 
anmälan om att på fastigheten Hjälmsta 3:3 bedriva miljöfarlig verksamhet  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår yrkandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 20 § har varje ledamot i nämnd har rätt att väcka 
ärenden i nämnden.  
Ivan Krezić (Knivsta.nu) väckte frågan om att påbörja ett nytt tillsynsärende avseende 
företaget Östuna T & ÅV:s tidigare anmälan om att på fastigheten Hjälmsta 3:3 bedriva 
miljöfarlig verksamhet i form av återvinning och sortering av avfall (C-anmälan). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-11 
Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) 

Beslutet ska skickas till 
Akten 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 12 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38   Dnr: BMN-2022/71 

Ansökan om ändring i stadigvarande serveringstillstånd, SÄRSTA 38:16, TI.2022.197 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg-och miljönämnden beviljar MFL i Knivsta AB, 559029-9904, 

med serveringsställe Bistro Larsson, en stadigvarande ändring av 
serveringstillståndet enligt kartan över uteserveringen med markerade områden där 
alkoholservering är tillåtet. 
Beslutet är liksom tidigare förenat med ett villkor, vilket innefattar att ingen alkoholservering 
får ske då lunch eller annan måltid serveras till skolelever. 
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 14 § alkohollagen (2012:1622). 

Sammanfattning av ärendet 
MFL i Knivsta AB, med serveringsställe Bistro Larsson, anmäler en ändring av kartan över 
uteserveringen med markerade områden där alkoholservering är tillåtet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Karta över serveringsstället, PostID 125430, 2022-03-14 
Remissvar Polisen, 2022-03-30 
Remissvar Hälsoskydd, Miljöenheten Knivsta kommun, 2022-03-24 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 13 (13) 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39

Ledamotsinitiativ från Björn-Owe Björk (KD) – Anonyma anmälningar 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tar emot ledamotsinitiativet. 

Underlag för beslut 

Ledamotsinitiativ från Björn-Owe Björk 

Beslutet ska skickas till 

Akten 



Protokollsbilaga 1.

Yrkande rörande ärende 9 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, Vrå 1:3 

Föreslagna förhandsbesked vid Vrå 1.3, om två enbostadshus, ligger i ett s.k. randområde som i 
översiktsplanen är utpekad som möjlig för bostadsbyggnation.  

I randområden kan enstaka småhus utgöra en organisk utveckling och en naturlig övergång mellan mer 
täta detaljplanerade småhusområden och småhusbebyggelse på landsbygden.  

Alternativet till enstaka hus i randområden kan bli att området i framtiden detaljplaneras för 
ytterligare bebyggelse av småhus. Vår uppfattning är att en eventuell framtida detaljplanering av 
området riskerar att ge en alltför kraftig bostadsutveckling varför det snarare är positivt med 
bebyggelse av enstaka småhus då detta kommer att glesa ut bebyggelsen på ett naturligt sätt.  

Viktigt att beakta vid en utveckling som denna är att det, om möjligt, bibehålls en naturlig 
skogsremsa om minst 20-30 meter mellan befintlig bebyggelse och föreslagna tomter för 
småhusbebyggelse.  

Nämnden bör därför återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att i dialog med den 
sökande ta fram förslag till tomtgränser som beaktar ovan så att nämnden vid kommande möte kan 
bevilja ett positivt förhandsbesked till två enbostadshus vid Vrå 1:3. 

Yrkande 

Att ärendet återremitteras för att ta fram förslag till beslut där nämnden beviljar ett positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Vrå 1:3. 

Björn-Owe Björk (KD) 



Protokollsbilaga 2. 

Yrkande rörande ärende 8 - Bygglov för nybyggnad av mur och plank samt justering av 
markhöjd 

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. Föreslagen nybyggnad av mur, plank och justerad markhöjd bedöms harmoniera med 
områdets karaktär varför bygglov bör medges i sin helhet. 

Yrkande

1. Bygg- och  miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av mur och plank samt justering av
markhöjd på fastigheten Vrå 1:811 med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

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

Björn-Owe Björk (KD) 



Protokollsbilaga 3.

Yrkande rörande ärende 9 – Tillsyn av olaga bygge 

Byggsanktionsavgiften bör nedsättas till hälften, dvs 237 394 

kr. 

Yrkande 

Att byggsanktionsavgiften sätts ned till hälften, dvs 237 394 kr. 

Björn-Owe Björk (KD) 



Tillsyn av olovlig användning, BMK 2022-000059 

Jag yrkar på att vi tillgodoser sökandes önskemål om att godkänna ett förläggande som går ut 
 

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

Protokollsbilaga 4.




