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Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 20 april 2021, kl 13:00 – EndTime 

Plats: Distanssammanträde, länk skickas separat i mail. 

Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, är bokad. 

Ordförande: Claes Litsner (S) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 
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Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag måndag 3 maj)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Delegationsbeslut miljö mars 2021 

b) Delegationsbeslut tunga transporter mars 
2021 

c) Delegationsbeslut bygg m.fl. mars 2021 

  

5. Informationsärenden 

a) Information om hävt förbud mot användning 
gällande ishall (Christofer Mattsson) 

  

 Beslutsärenden   

6. Ekonomisk uppföljning per mars för bygg- 
och miljönämnden 2021 (Edvin Johansson) 

BMN-2021/4 

7. Tillsyn av eventuellt olaga bygge av plank 
samt stenmassor på allmänning, , 
BMK 2020-000443 (Christofer Mattsson) 

BMN-2021/85 

8. Förhandsbesked för nybyggnad av sex 
enbostadshus, MORBY 15:1 (MORBY 403), 
BMK 2020-000369 (Marie Sandström) 

BMN-2021/64 

9. Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 
samt en komplementbyggnad, 
RICKEBASTA 7:17, BMK 2020-000393 (Marie 
Sandström) 

BMN-2021/84 

10. Bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus, MORBY 3:13, BMK 2021-
000004 (Marie Sandström) 

BMN-2021/86 

11. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
fritidshus/enbostadshus, FRANSTA 3:23, 
BMK 2021-000042 (Marie Sandström) 

BMN-2021/99 
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12. Ansökan strandskyddsdispens, NOR 13:1, 
MI.2021.165 (Magnus Malmström) 

BMN-2021/90 

13. Revidering av miljöenhetens taxor avseende 
avgifter för tillståndsprövning och tillsyn 
gällande serveringstillstånd m.m. (Gabriel 
Winter) 

BMN-2021/97 

14. Ersättning för inkomstbortfall 2021 
(ordförandeförslag) 
 

HANDLING KOMMER SENARE 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-08 

Diarienummer 
BMN-2021/4 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per mars för Bygg- och Miljönämnden 2021  
 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars 2021. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens helårsprognos per sista februari visar på ett underskott på 500 tkr, 
vilket är en försämring jämfört med förgående uppföljning med 150 tkr. En reviderad 
intäktsprognos för Miljö- och hälsoskydd är förklaringen till försämring. Nämndens övriga 
verksamheter följer budgeten och förväntas inte visa någon avvikelse vid utgången av 2021.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2021. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2021 med start per februari och sista uppföljning per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Verksamheten stadsbyggnad, vilken innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, 
nybyggnadskartor, GIS-utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. prognostiseras inte 
med någon avvikelse för 2021. Stadsbyggnads ekonomi påverkas stort av externa intäkter 
och intäkterna för 2021 förväntas uppgå till 5 150 tkr. Verksamhetens intäkter består till störst 
del av intäkter förknippat med bygglov, i diagrammet nedan syns intäkterna för januari till 
mars 2021 jämfört med samma period 2019, 2020 samt årets budget.  
 

 
Fakturerade intäkter för perioden jan-mars 2021 uppgår till ca 900 tkr, vilket är i samma nivå 
som utfallet 2019 och drygt 100 tkr lägre än budgeten för samma period. Likt tidigare år är 
januari en månad där intäkterna är låga och det kan bero på att intäkterna faktureras först 
när ärendena är klara.  
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Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiserades per februari med ett underskott på 
350 tkr, detta givet en kostnadsnivå på 6 820 tkr och intäkter på 3 950 tkr. Kostnadsnivån är 
oförändrad i prognosen per mars men intäktsnivån är reviderad med 150 tkr och därför 
förväntas verksamheten redovisa ett underskott på 500 tkr per sista december 2021. 
Intäkterna förväntas att uppgå till 3 800 tkr vilket är en ökning jämfört med 2019 och 2020 på 
respektive 43% och 18%. Verksamhetens upparbetade intäktsnivå för jan-mars 2021 är ca 
750 tkr. Skulle intäkterna avvika ytterligare kommer prognosen revideras negativt.  
 
Nämndens övriga verksamheter prognostiseras likt stadsbyggnad med ett nollresultat per 
sista december.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-08 
Nettokostnadsuppställning per mars 2021-04-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att bygg- och miljönämnden mottar 
rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 
balans tas fram. En handlingsplan kan påverka barn, men det gäller inte detta 
ärende. 
 
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 



DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr Utfall 2020

Tillägg / 

avdrag

Utfall per 

mars

Avvikelse 

mars

Avvikelse 

feb

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 199 1 208 261 1 208 0 0

 Stadsbyggnad 5 406 5 187 -98 1 150 5 089 0 0

 Trafikplanering 254 270 70 270 0 0

 Serveringstillstånd -11 58 34 58 0 0

 Miljö- och hälsoskydd 4 615 2 520 1 576 3 020 -500 -350

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -98 98 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 11 464 9 145 0 3 091 9 645 -500 -350

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad
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Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller olaga bygge av plank och en komplementbyggnad på fastigheten . 
Både plank och komplementbyggnad saknar giltiga bygglov samt att delar av plank och 
komplementbyggnad placerats på intilliggande fastighet. 
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.  
 
Enligt 11 kap. 20§ PBL ska ett rättelseföreläggande utfärdas om denne låter bli att vidta en 
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL.  
 
Ett rättelseföreläggande får riktas mot den som är ägare för fastigheten enligt 11 kap. 20§ 
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.  
 
Förutsättningar för att inte ta ut avgiften finns inte.  
 
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 avgiften inte ska sättas ned till varken hälften 
eller en fjärdedel.  
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande nybyggnad av komplementbyggnad tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 
6 § 2 p.  
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande nybyggnad av plank tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 12 § 8 p.  
 
Sanktionsarean för komplementbyggnaden motsvarar bruttoarean samt öppenarean för 
byggnaden samt med en minskning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF dvs 8 
kvadratmeter.  
 
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.  
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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.  
 
Bedömning har gjorts att då både plank och komplementbyggnad delvis placerats på annan 
fastighet kan inte bygglov ges för åtgärderna med nuvarande placering därav blir 
rättelseföreläggande aktuellt.  
 
Enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får bygg- och miljönämnden 
förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse.  
 
Bygglovsenheten bedömer det skäligt att rättelse av att ta bort plank och förråd ska vara gjort 
inom 3 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft.  
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
 
Plank och komplementbyggnad som påbörjats inom fastigheten  har utförts utan 
giltiga bygglov. Både plank och komplementbyggnad har delvis placerats på annan fastighet 
än  enligt inmätning utförd 2021-01-18.  
 
Stenmassor som finns på den samfällda fastigheten går inte fastställa att fastighetsägaren till 

 är ansvarig för och därmed görs bedömning att den frågan inte behandlas i detta 
ärende. Även markutfyllnad inom fastigheten bedöms inte som väsentliga och avskrivs 
därmed.  
 
Enligt inmätningen är komplementbyggnad 23,8kvm och planket 12,93 meter. 
Sanktionsavgiften baseras på:  

• Komplementbyggnad: 23 kvm  
• Plank: 12 meter  

 
Fastigheten omfattas av detaljplan, därmed krävs bygglov för nybyggnad av både plank och 
komplementbyggnad av den aktuella storleken och dess placering enligt 9 kap 2§ PBL samt 
6 kap 1§ PBF. 
 
Beskrivning  
2020-09-18 inkom en anonym anmälan om att ett 2 meter högt plank har byggts i 
fastighetsgräns. En stor hög med stenmassor har lagts på allmänningen ca 1 meter sydväst 
om fastighetsgränsen till , på allmänningen finns mycket lekytor och blåbärsris, 
som nu delvis täcks av stenhögen från . De verkar även ha höjt marken på Vrå 
1:781.  
 
2020-11-26 genomfördes tillsynsbesök nr 1  
 
2020-12-15 genomfördes tillsynsbesök nr 2  
 
2021-01-18 genomfördes en inmätning av Bjerking på uppdrag av bygg- och miljönämnden. 
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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.  
 
Om en byggherre, ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga denne att inom en viss tid rätta 
åtgärden (rättelseföreläggande).  
 
Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske.  
 
Innan nämnden meddelar ett rättelseföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge 
den som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig.  
 
Detta beslut ska skickas till inskrivningsmyndigheten genast efter beslut tagits enligt 11 kap. 
40§ PBL. 
 
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 
1st Mätresultat   2021-01-19 
1st Mätresultat   2021-01-19 
5st Fotografier   2020-12-15 
 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1- Foton  
Bilaga 2- Beräkning sanktionsavgift komplementbyggnad  
Bilaga 3- Beräkning sanktionsavgift plank  
Bilaga 4- Inmätning av avstånd till fastighetsgräns  
Bilaga 5- Inmätning av yta för komplementbyggnad samt längd för plank  



Sida 5 av 6 

 
 

 
  

 
Bilaga 6- 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. 
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Vatten- och avloppsutredning har skickats in. Konsulten bedömer att dricksvatten, avlopp 
och dagvattenhantering går att ordna för nya tomterna, men anser att tilltänkta fastigheterna 
ska vara minst 2000 kvadratmeter stora. Sökande har angett att storleken kommer att vara 
minst 2000 kvadratmeter.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret anser att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas 
enligt PBL 2 kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och 
lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan 
ställas på nya byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande 
kommunala översiktsplanen.  
 
Det bedöms gå at ordna anläggningar för dricksvatten och avlopp. Det bedöms även gå att 
ordna dagvattenhantering på platsen, bland annat eftersom det kommer att finnas plats för 
dike och gräsytor intill gemensamma infartsvägen upp till de fyra av de tänkta husen. 
Föreslagna avstyckningar bedöms vara tillräckligt stora med tanke på avlopp, dagvatten och  
bebyggelsemönster. Husen skulle placeras intill befintlig bebyggelse och invid befintlig 
grusväg/infart från genomfartsvägen. Dessutom nära busshållplatser. Dock viktigt med 
utformning som anpassas till detta lantliga läge. Det blir även viktigt att anpassa marknivån 
invid de främre husen till åkermarken/betesmarken.  
Villkor 
Tilltänkta fastigheter ska vara minst 2000 kvadratmeter stora vardera.  
 
Bostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i skala, färg 
och material med omgivande bebyggelse. Tak ska vara tegelröda och fasaderna ska vara i 
en dov kulör. Eventuella garageportar ska vara i en dov kulör.  
 
Bostadshus, garage, uthus mm ska placeras så att varje hus anpassas efter den enskilda 
tomtens topografi och förutsättningar för att undvika sprängning av berg och uppfyllnader.  
 
Marken ska anordnas så att nivåskillnad mellan tomtmark och åkermark utformas som en 
naturlig och flack slänt.  
 
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked, positivt  63 456 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom områdesbestämmelser gällande kulturmiljö 
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Yttranden 
Miljöenheten ansåg bland annat att avstyckningarna skulle vara minst 2000 kvadratmeter 
stora om gemensamhetsanläggning eller minst 2500 kvadratmeter stora vid enskilda 
anläggningar. Efter möte med byggenheten, sökande och konsult ansåg dock miljöenheten 
att det skulle räcka med avstyckningar på minst 2000 kvadratmeter.  
 
Upplandsmuseet anser att föreslagna bostadshus kan beviljas men anser att det blir viktigt 
att de hålls ner i skala och att vita fasader bör undvikas. Trädridåer bör bevaras.  
 
Vattenfall Eldistribution AB bedömer att befintliga elnätsanläggningar inte kommer att 
påverkas av kommande byggnation och därmed inga invändningar mot ansökan.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Trafikverket har inga invändningar.  
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd.  
 
Sökande har lämnat synpunkter på inkomna remissvar, gäller bland annat dricksvatten och 
avlopp. Se bilaga 4.  
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
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 
Antal       Typ                       Inkommen 
1             Situationsplan       2021-04-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande och medsökande  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
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Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser 
Bilaga 4 – Sökandens svar på yttranden  
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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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Enskilt avlopp 
 
Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 

 
Innan Bygg- och miljönämnden tar beslut om bygglov måste tillstånd för enskilt avlopp 
vara ordnat. För att bygglovet ska kunna handläggas på bästa sätt är det därför viktigt 
att en ansökan om enskilt avlopp skickas in samtidigt som, eller gärna innan, 
bygglovsansökan. 

 
Här kommer några punkter som är viktiga för att handläggningen av avloppsansökan 
inte ska dra ut på tiden och kanske försena hela bygglovärendet: 

 
 
 
 

1. Fullständigt ifylld ansökan 
2. En situationsplan i skala 1:450 – 1:1 000 som visar 

 
 

- fastighetsgränser 
- bostadshusets läge 
- läget för det enskilda avloppet (även slamavskiljare om sådan ingår) 
- utsläppspunkt från anläggningen, d.v.s. var röret går ut (gäller inte infiltration) 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slambil (inte mer än 20 meter från anläggningen) 
- namn på entreprenör (kunnig i anläggande av avlopp) 

 
 

3. Om ansökan gäller infiltration ska provgrop (2,5-3 meter djup) grävas på 
platsen för den tänkta anläggningen. 

 
 
 
När Miljöenheten fått in dessa uppgifter tas beslut om det enskilda avloppet inom 45 
dagar, men oftast snabbare. 

 
 
 
 
OBS! Det krävs lov från markägaren att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
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Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 
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Inom verksamhetsområdet finns dräneringsdiken, öppna och rörlagda som 

redovisas på Bilaga 2 

 

 

 

 

Rekommenderationer 

Dricksvatten 

Om man utgår ifrån att personekvivalenten för vatten är drygt 140 l/dygn 
räcker väl de teoretiskta vattentillgångarna för planerade utbyggnad av 
området. För området gäller generellt att bergakviferer på djupet 60 till 80 
meters djup utnyttjas. Det lämpliga borrdjupet bör vara ca 80 meter med 
pumpinstallation på 50-60 meters djup. I de fall borrad brunn inte ger 
förväntad vattenmängd, vilket är ovanligt i de redovisade protokollen, 
trycker man berget för att skapa sprickor/vidga sprickor för större 
kommunikation. Det ger ofta mycket bra resultat. Vid provpumpning av 
borrade brunnar för bestämning av kapacitet och för senare analys av 
vattenkvalitet bör stor försiktighet iakttagas. Eftersom förekomst av salt 
vatten, relikt från östersjöstadiet Yoldia, kan förstöra eller försämra 
brunnen. Provpumpning bör ske under reducerade förhållande under lång 
tid. 

Endast ett par av borrningarna i området uppvisar några få kemanalyser. 

Främst för att konstatera att inte salt vatten i högre koncentrationer finns 

1. För planerade nybyggnad kan vattenförsörjning utföras enligt i 
ansökan redovisat förfarande med iakttagande av ovan påpekade 
försiktighetsåtgärder. Det innebär att varje nybildad fastighet borrar 
sin egen brunn. Brunnen kan eventuellt planeras/sättas ut med hjälp 
av VLF teknik för optimal placering. Brunnarna skall placeras så att de 
inte onödigt påverkar varandra. Det kan eventuellt kräva att brunnar 
gradas vid borrning. Totalt kommer influens mellan brunnarna ske 
vilket innebär att en gemensam avsänkningstratt bildas som i 
förlängningen kan ha positiva effekter. 

2. Eftersom fastigheten Morby 15:1 har mycket stor tillgång på vatten av 
god kvalitet kan vattenförsörjning ske genom att försörja 
nybyggnaderna med vatten från denna brunn med förslagsvis individuell 
mätning. 

3. Om vattensituationen förändras till det sämre i framtiden finns 
sannolikt stor möjlighet att förstärka vattentillgången genom att 
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anlägga en/alternativt flera filterbrunnar i de lösa jordlagren inom 
fastigheten Morby 15:1. Placeringen bör då ske på skifte ned mot 
dalgången på andra sidan huvudvägen. Med konstruktion av en 
filterbrunn, Jonsonfilter, med diameter >6 tum och ca 3 meter intag 
bör vattensituationen vara säkrad. 

 

 

Dagvatten 

För att bevara vattenbalansen inom området bör dagvatten omhändertas 

lokalt. För att uppnå en god och hållbar dagvattenhantering bör i största 

möjliga utsträckning dagvatten infiltreras inom tomtarea. Infiltrationen kan ske 

genom anläggande av infiltrationsbrunnar eller stenkistor.  

Avlopp 

Geologiska och hydrogeologiska förutsättningar för anläggande av enskilda 

eller gemensamma kretsloppsanpassade avloppsanläggningar finns inom 

tilltänkt område. I det ingivna förslag på tomtplacering som föreslås kommer 

tomterna att ligga på sandig moränmark eller i gräns mellan moränmarken och 

glacial lera (styv lera) enligt SGU jordartskarta skala 1:1250. I remissvar 

Angående förhandsbesked för nybyggnad av sex stycken enbostadshus, Morby 

15:1, Lagga, dnr: BMK 2020-000369 anser Upplandsmuseet att föreslagen 

tomtplacering är olämplig och att tomter i detta exponerade läge skulle inverka 

negativt på landskapsvärdena i den öppna dalgången. Upplandsmuseet anser 

det acceptabelt med maximalt två tomter söder om och i direkt anslutning till 

fastigheten Morby 5:2. 

Sökanden har presenterat nytt förlag på verksamhetsområde, se Bilaga 2 och 

uppdaterat förslag Bilaga 4. Det nya förlaget för placering av tomterna ligger 

inom markområde som på SGU:s Jordartskarta redovisar sandig morän. 

Bedömning av lämplighet för infiltration blir densamma som för det 

ursprungliga förslaget. 

Avstånd till stabil grundvattenyta är inte bestämd men enligt ett fåtal 

närliggande borrprotokoll bör det vara mer än 2 meter. Eftersom dessa 

uppgifter är uppgifter från områdesnära borrningar måste de platsspecifika 

förhållandena bestämmas när den slutliga tomtplaceringen och detalj-

planeringen fastställs. 
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Det finns flera typgodkända minireningsverk och bioreningsverk som uppfyller 

krav på miljöskydd och hälsoskydd. Det renade vattnet kan i flera fall infiltreras 

eller ledas till dräneringsdiken inom området. 

De bygger i princip på:  

• 1. Mekaniska reningssteget  – i slamavskiljaren avskiljs flytande och 
sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år. 

• 2. Biologiska reningssteget  – i bädden renas organiskt material, kväve 
och en del fosfor. 

• 3. Kemiska reningssteget  – rening av all fosfor. Fosfor binds till 
fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan 
efter bädden. 

Knivsta kommun har angett Riktlinjer för enskilda avlopp med specificerade 

Grundkrav. 
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Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret anser att villkoren i det giltiga förhandsbeskedet följs förutom 
villkoret om byggnadsarea. Ytterligare platsbesök har gjorts och samhällsbyggnadskontoret 
gjorde då bedömningen att bostadshuset skulle kunna få plats på den plattare delen av 
fastigheten och att det ändå skulle få plats med garage, vändplats och uteplats. Även 
garaget bedöms lämpligt placerat med hänsyn till höjdskillnaderna, det bedöms inte medföra 
onödigt mycket sprängning/uppfyllnad.   
 
Placering och utformning bedöms lämplig med hänsyn till omgivningen. Placeringen bedöms 
inte bli någon väsentlig olägenhet för grannarna. Gällande uteplatsen är det endast ett 
förslag från sökande. Plan- och bygglagen kan endast reglera placering av bygglovspliktiga 
åtgärder. Om ett område framöver börjar användas som uteplats är inget 
samhällsbyggnadskontoret kan råda över, såvida det inte regleras via bygglovspliktiga plank 
och höga trädäck.  
 
Avgift 
Bygglov m.m. 35 972 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 215 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår, om det inte är obehövligt.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område  
Inom sammanhållen bebyggelse  
Inom riksintresse kulturmiljövård 
Inom bevakningsområde VA (Rickebasta/Rosenlund) 
 
Yttranden 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Ägare till fastighet Rickebasta 7:8 har bland annat synpunkter på placering av 
uteplats.   
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att sedan 1 juli 2018 får åtgärden inte påbörjas förrän fyra veckor efter att 
lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller 
även om startbesked har meddelats.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag 
då beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 
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.  
 
I detta ärende krävs finutstakning av både bostadshus och komplementbyggnad. Behörighet 
krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av Knivsta kommun. Om 
du önskar få blankett med post eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns 
kart- och gisverksamhet, telefon kontaktcenter 018-34 70 00. 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                          Inkommen 
1             Situationsplan         2021-03-03 
6             Fasadritningar         2021-03-19 
2             Planritningar            2021-03-19 
1             Sektionsritning         2021-03-19 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande  
Kontrollansvarig 
 
Beslutet delges genom förenklad delgivning  
Fastighetsägare Rickebasta 7:8 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden  
Bilaga 6 – Remisslista / Sändlista 
Bilaga 7 - Blankett xx 
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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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741 43 Knivsta 
Den kontrollansvarige är certifierad till och med 2021-09-04, har behörighetnivå N (normal 
art) och behörighetsnummer SC1367-11.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret anser att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas 
enligt PBL 2 kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och 
lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan 
ställas på nya byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande 
kommunala översiktsplanen.  
 
Huset kommer att placeras intill befintlig bebyggelse och invid befintlig grusväg. Det bedöms 
gå att ordna anläggningar för dricksvatten och avlopp. Avståndet mellan väg och hus 
bedöms vara tillräckligt med hänsyn till snöskottning och trafiksäkerhet.  
Avgift 
Bygglov m.m. 15 470 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 90 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår, om det inte är obehövligt.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom bevakningsområde VA 
Inom sammanhållen bebyggelse  
Inom riksintresseområde kulturmiljö 
 
Yttranden 
Miljöenheten skriver bland annat att det enligt SGU:s grundvattenkarta är tämligen god 
vattentillgång i området.  
 
Vattenfall Eldistribution AB bedömer att befintliga elnätsanläggningar inte kommer att 
påverkas av kommande byggnation och därmed inga invändningar mot ansökan.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Några grannar ansåg att byggnaden skulle placeras för nära vägen. Sökande har 
därefter skickat in ett nytt förslag där huset placeras längre från vägen.  
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
Observera att sedan 1 juli 2018 får åtgärden inte påbörjas förrän fyra veckor efter att 
lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller 
även om startbesked har meddelats.  
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Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag 
då beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts.  
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 
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 
Antal       Typ                         Inkommen 
1             Situationsplan         2021-04-07 
2             Fasadritningar         2021-04-07 
1             Planritning               2021-04-07 
1             Sektionsritning        2021-04-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande och medsökande 
Fastighetsägare Morby 3:13 
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 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
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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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sökande ändrat ansökan till två fritidshus. Samhällsbyggnadskontoret anser dock inte att 
ansökan behöver begränsa användningen fritidshus/permanentboende. 
 
Eftersom det funnits ansökningar på denna fastighet förut har flera platsbesök gjorts. Det har 
noterats att den lägsta delen av fastigheten är för blöt att bygga på, men de högre delarna av 
fastigheten, där föreslagna hus kommer att placeras, bedöms lämpliga att bebygga. Infarter 
kommer att gå ut till befintlig grusväg, som i sin tur går upp till landsvägen.  
 
Motiv 
Bygg- och miljönämnden anser att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas 
enligt 2 kap. PBL och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och 
lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen bedöms ha förutsättningar att uppfylla de krav 
som kan ställas på nya byggnader enligt 8 kap. PBL och bedöms gå att förena med den för 
området gällande kommunala översiktsplanen.  
 
Anläggningar för vatten och avlopp bedöms gå att ordna på platsen för ytterligare två 
enbostadshus. Med tanke på att det finns flera möjliga platser för grundvattenuttag och att 
grannen på Fransta 3:9 har sin avloppsinfiltration på Fransta 3:23 är det dock viktigt att 
placeringar av byggnader, avlopp och dricksvattenbrunn görs med omsorg, så att det inte blir 
några väsentliga olägenheter vare sig för befintliga eller nya boende.  
 
Med hänsyn till att bebyggelsen kommer att placeras i ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården bör husen anpassas till den äldre småskaliga bebyggelsen och till 
landskapsbilden. Den nya bebyggelsen kommer att vara synlig från den större vägen och 
närliggande bebyggelse.  
 
Villkor 
Bostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i skala, färg 
och material med omgivande bebyggelse.  
 
Bostadshus och komplementbyggnader ska placeras så att de anpassas till tomtens 
topografi och förutsättningar. 
 
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 
 
Avgift 
Förhandsbesked, positivt  10 644 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område  
Inom sammanhållen bebyggelse  
Inom bevakningsområde VA (Hamre) 
Inom riksintresseområde kulturmiljövård  
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Yttranden 
Miljöenheten skriver bland annat att dricksvattenutredning inte behöver göras eftersom det 
bedöms finnas tillräckligt med grundvatten på platsen.  

 
Vägföreningen hade inga invändningar.  
 
Vattenfall Eldistribution AB har en ledning som behöver flyttas, detta sker på exploatörens 
bekostnad.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. 
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Grannehörande gjordes när ansökan fortfarande avsåg fyra fritidshus. Flertalet 
grannar har synpunkter på att det blir för mycket med fyra fritidshus. Några var oroliga över 
vatten, avlopp, dagvatten och infarter. Granneyttrandena går att läsa i helhet i bilaga 4.  
 
Sökande har inkommit med synpunkter på remissvar och grannyttranden, exempelvis 
gällande avloppet, se bilaga 5.  
 
Upplysningar 
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs 
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL. 
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts. 
 
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 
Antal       Typ                     Inkommen 
1             Situationsplan    2021-03-30 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Fransta 3:1 
Fransta 3:9 
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Fransta 3:11 
Hjälmsta 1:6 
Fransta 3:4 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden  
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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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Enskilt avlopp 
 
Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov 

 
Innan Bygg- och miljönämnden tar beslut om bygglov måste tillstånd för enskilt avlopp 
vara ordnat. För att bygglovet ska kunna handläggas på bästa sätt är det därför viktigt 
att en ansökan om enskilt avlopp skickas in samtidigt som, eller gärna innan, 
bygglovsansökan. 

 
Här kommer några punkter som är viktiga för att handläggningen av avloppsansökan 
inte ska dra ut på tiden och kanske försena hela bygglovärendet: 

 
 
 
 

1. Fullständigt ifylld ansökan 
2. En situationsplan i skala 1:450 – 1:1 000 som visar 

 
 

- fastighetsgränser 
- bostadshusets läge 
- läget för det enskilda avloppet (även slamavskiljare om sådan ingår) 
- utsläppspunkt från anläggningen, d.v.s. var röret går ut (gäller inte infiltration) 
- dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
- uppställningsplats för slambil (inte mer än 20 meter från anläggningen) 
- namn på entreprenör (kunnig i anläggande av avlopp) 

 
 

3. Om ansökan gäller infiltration ska provgrop (2,5-3 meter djup) grävas på 
platsen för den tänkta anläggningen. 

 
 
 
När Miljöenheten fått in dessa uppgifter tas beslut om det enskilda avloppet inom 45 
dagar, men oftast snabbare. 

 
 
 
 
OBS! Det krävs lov från markägaren att inrätta en avloppsanläggning på annans mark. 
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun! 
 

Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt 
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett 

långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du 
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med 

nybyggnationen av det. 
 

När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset 
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus. 

 
Fasadmaterial 

Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar 
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och 
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och 

dess nivå av skötsel. 
 

Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar 
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och 

skötselnivåer. 
 

Placering av huset 
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I 

och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är 
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på 

ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida 
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt 
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva 

bygglov är detta ingenting du behöver betala för. 
 

Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör 
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera 
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på 

marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet 
kommer vilja ha framöver. 

 
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att 

placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets 
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö. 

 
Långsiktighet 

Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa” 
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset. 
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Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på 
att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en 

eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns. 
 

Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på 
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt 

boende. 
 

Passivhus m.m. 
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet. 
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med 

resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av 
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för 
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som 

tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment. 
 

Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på 
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och 

utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen. 
 
 

Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se 

 
Energirådgivarna 

http://www.energiradgivningen.se 
 

Boverket – Myndigheten för boende och byggande 
www.boverket.se 

 
Energirådgivningen i Knivsta kommun 

www.knivsta.se 
018-34 70 00 

 
Sveriges centrum för nollenergihus 

www.nollhus.se 



 

 

Översiktskarta 

Blå pil visar fastigheten Fransta 3:23 
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Handläggare 
Magnus Malmström 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
MI.2021.165 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

 
 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av uterum på 
fastigheten NOR 13:1 i Knivsta kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens av tillbyggnad med en yta om maximalt 34 kvm 
på fastigheten Nor 13:1 enligt bilaga 1, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2 

 

2. Nämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning på fastigheten som omfattas av hela 
fastigheten Nor 13:1 enligt bilaga 2 
 

3. Nämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställd taxa. 
 

 
Sammanfattning 
 

Fastighetsägaren sökte den 5 mars 2021 dispens från strandskydd för tillbyggnad av befintligt 
bostadshus. Dispensansökan avser nybyggnation av ett uterum om 33 kvadratmeter. Inom 
området gäller strandskydd om 100 meter. Området omfattas inte av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv, samt Natura 2000 eller några nationella skyddsformer. Inspektion tillsammans 
med fastighetsägaren utfördes den 25 mars 2021. 
 

 
 
Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 och Bilagor 1-4 
 
 
Bilagor: 

Bilaga 1 - Ritningar med underlag till sökt åtgärd 2021-03-16 
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3 - Fotografier, elva (11) stycken från inspektion 25 mars 2021  
Bilaga 4 - Översiktskarta 2021-03-25 
 
 
Emma Lundbergh 
 
 

Samhällsbyggnadschef 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Magnus Malmström Datum MI.2021.165

Miljöinspektör 2021-03-29

Bygg- och miljönämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av uterum på fastigheten
NOR 13:1 i Knivsta kommun

Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens av tillbyggnad med en yta om maximalt 34 kvm på
fastigheten Nor 13:1 enligt bilaga 1, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2

2. Nämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning på fastigheten som omfattas av hela
fastigheten Nor 13:1 enligt bilaga 2

3. Nämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställd taxa.

Sammanfattning

Fastighetsägaren sökte den 5 mars 2021 dispens från strandskydd för tillbyggnad av befintligt
bostadshus. Dispensansökan avser nybyggnation av ett uterum om 33 kvadratmeter. Inom
området gäller strandskydd om 100 meter. Området omfattas inte av riksintresse för naturvård
och friluftsliv, samt Natura 2000 eller några nationella skyddsformer. Inspektion tillsammans
med fastighetsägaren utfördes den 25 mars 2021.

Lagstöd för beslutet

Miljöbalken 7 kap, 13-18 §.

Bakgrund
Fastighetsägaren har den 5 mars 2021 sökt dispens från strandskydd för nybyggnation av ett
uterum i anslutning till befintligt bostadshus. En begäran om komplettering skickades den 11
mars och kartor samt övriga fullgoda kompltteringar inkom den 16 mars. Efter inspektion den 25
mars 2021 samt samråd med sökande omfattas dispensansökan av följande åtgärd;

1. Nybyggnation av ett uterum om 33 kvadratmeter i anslutning till bostadshuset.

Bedömning

Till bedömningen har miljöenheten kontrollerat tidigare tillsyn av strandskydd på rubricerad
fastighet, situationsplan, fasadritningar och andra dokument som underlag till bedömningen.
Även kontroll av nationella skyddsområden etc. och flygbilder har utförts.

Planerad tillbyggnad ligger helt inom strandskyddsområde på en fastighet med grannar på
vardera sida. Enligt inkommen ansökan med kompletterande situationsplan och ritningar
(bilaga 1) den 16 mars finns det fönster på planerat uterum längs hela sidan som vetter ut mot
Valloxen och område där allmänheten ska ges fri rörlighet. Med tanke på omgivningen och
uterummets placering intill huvudbyggnaden, bedömer bygg- och miljönämnden att planerad
tillbyggnad i sin helhet inte är privatiserande och påverkar inte allmänhetens fria och rörliga
friluftsliv ytterligare. Livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer inte att förändras väsentligt, av
uterummet eller i samband med byggnationen.
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Tomtplatsavgränsning

Det finns ingen tomtplatsavgränsningen utförd sedan tidigare på Nor 13:1. Fastigheten har
tydliga gränser mot Öringevägen i öster samt mot grannfastigheter i form av staket mot norr och
söder. Åt väster mot Valloxen är fastighetsgränsen naturlig efter ganska stor höjdskillnad.
Bygg- och miljönämnden bedömer tomtplatsavgränsning ska omfattas av hela fastigheten Nor
13:1, med stöd av 7 kap. 17 § miljöbalken.

Information om avgift

Avgiften för handläggning för beslut om dispens från strandskydd är 11 552 kr. Med
handläggning menas beredning av ärendet, granskningar av ritningar, dokument, fotografier och
flygfoto, inspektioner, utformning av skrivelse, samt överläggningar och sammanträden som kan
hänföras till ärendet.

Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar

Dispens från strandskydd upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft.

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen
ta ställning till om de ska överpröva beslutet. Sökande bör avvakta utgången tid för
överprövning samt eventuellt beslut om bygglov innan åtgärder påbörjas.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens.
Beslutet kan inte överklagas.

Strandskyddsdispens innebär endast dispens från bestämmelse om strandskydd enligt
miljöbalken. Fråga om bygglov avgörs i separat ärende och bedöms utifrån plan- och
bygglagen.

Nämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning.

Underlag för beslut:
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 och Bilagor 1-4

Bilagor:
Bilaga 1 - Ritningar med underlag till sökt åtgärd 2021-03-16
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning
Bilaga 3 - Fotografier, elva (11) stycken från inspektion 25 mars 2021
Bilaga 4 - Översiktskarta 2021-03-25
Hur man överklagar

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Länsstyrelsen i Uppsala län
Sökande
Lantmäteriet, efter länsstyrelsens bedömning

Emma Lundbergh

Samhällsbyggnadschef
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.



 110 0 110 220 330 440 550 660 770 880 [m]

1:10 000

o

Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan

25 mars 2021Nor 13:1



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Gabriel Winter 
Miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-12 

Diarienummer 
BMN-2021/97 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Revidering av miljöenhetens taxor avseende avgifter för 
tillståndsprövning och tillsyn gällande serveringstillstånd m.m. 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut till kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att om det finns särskilda skäl med hänsyn till 

verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får bygg- och miljönämnden sätta ner eller efterskänka avgift enligt 
nedanstående taxorna: 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-
2019/360). 

Bygg- och miljönämnden beslutar för egen del:  
2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att möjliggöra en hantering av bygg- och miljönämndens taxor i enlighet med 
likställighetsprincipen föreslås ett tillägg i taxorna inom tillsynsområdena som flyttades över 
från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden under 2020. 
 
Bakgrund 
Under 2020 flyttades över ansvaret för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) samt lagen (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden. 
Bygg- och miljönämndens övriga taxor som har bäring på miljö, hälsa och livsmedel 
innehåller en paragraf som gör att nämnden har möjligheten till att sätta ner eller efterskänka 
avgifter enligt relevant taxa om det föreligger särskilda skäl. Taxorna kopplade till 
tillsynsområdena som flyttades över under 2020 har ingen sådan paragraf. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Det finns inga direkt ekonomiska konsekvenser kopplade till förslaget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Alkohollagen m.m., fastställd av 
kommunfullmäktige 2017-11-29 § 163 (KS-2017/559) 
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-22 § 70 (KS-2019/360) 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Beslutet rör sig om var inom organisationen en viss typ av beslut får tas. 

 
 
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgifter för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dokumenttyp:   Taxor 

Diarienummer: KS-2019/360 

Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum:  2019-05-22 

Giltighetstid:   Fr.o.m 2019-07-01 tills vidare 

Dokumentansvarig: Kanslichef 

 



 
 

 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088) 
 
Avgifterna uppräknas årligen med Prisindex kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för 
index är oktober månad 2018.  
 
Avgift gällande tillståndsprövning betalas in till plusgiro 25 17 37-3, ref 907. 
 
 
Tillståndsprövning 
 

Avgift i kronor 

Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd 
 

10 325 

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 
 

7 375 

Anmälan om bolagsändringar 
 

7 375 

Anmälan om förändrat tillstånd 
 

4 425 

Timdebitering vid tillståndsprövning som överskrider 7  timmar 
 

1 475 

 
 

Tillsyn 
 

Avgift i kronor 

Årlig tillsynsavgift * 
 

5 900 

Tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd alkohol 
 

2 950 

Timdebitering utöver årlig avgift vid tillsyn som överskrider 4 timmar 
 

1 475 

 
* För tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning gäller tidigare beslutad 
tillsynsavgift (KS-2015/552 ) fram tills att tillstånd är beviljat. 
 
 
 
 

 
Tidigare beslutade tillsynsavgifter som kvarstår 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om tillsynsavgifter för andra anmälningspliktiga 
produkter (KS-2015/552 och KS-2017/559). Dessa avgifter kvarstår som tillägg till de nya 
tillsynsavgifterna.  
 
Avgift tobak, tillsyn *   1 400 kronor 
Avgift folköl, tillsyn   1 400 kronor 
Avgift vissa receptfria läkemedel, tillsyn  1 400 kronor 
Avgift e-cigaretter, tillsyn   1 400 kronor 
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Handläggare  KS-2017/559 
Annegret Stackenström 
Alkoholhandläggare 
 
 
 
 

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen m.m. 
 
Avgifterna för prövning och tillsyn grundas på procent av gällande basbelopp. Basbelopp för 
år 2017: 44 800 kronor  
 
Prövningsavgifter 
 
Avgifter gällande serveringstillstånd inbetalas till plusgiro 25 17 37-3, ref 907. 
Avrundas uppåt till närmaste hundratal. 
 
Orsak till prövning Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Nyansökningar/delägarbyte 
 

20% 9 000  

Ändrade tillstånd (ex. ansökan stadigvarande 
utvidgat tillstånd, avseende lokal, 
uteservering, drycker eller serveringstid) 
 

10% 4 500  

Tillfällig ändring i permanent tillstånd  
 

5 % 2 300 

Ansökan, cateringverksamhet    
  

14 % 6 300  
 

Ansökan, tillfälligt för servering till 
allmänheten  
 

14 % 6 300 

Ansökan, tillfälligt utvidgat tillstånd avseende 
lokal, uteservering, drycker eller serveringstid          
 

8 % 3 600 

Ansökan, tillfälliga tillstånd, för servering till 
slutna sällskap (för ideella föreningar samt 
näringsverksamhet)   

3 % 1 400 

Ansökan, stadigvarande 
provsmakningstillstånd   

16 % 7 200 

Ansökan, tillfälligt provsmakningstillstånd      8 % 3 600   
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Kunskapsprov 
 
Avgift Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Kunskapsprov 
(avgift erläggs vid varje 
provtillfälle) 
  

3% 1 400 

   
 

Tillsynsavgift 
Avgift Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Fast tillsynsavgift för varje 
serveringstillstånd per år 

5 % 2 300    

   
 
Rörlig tillsynsavgift  
 
Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. 
Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om försäljningens 
storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till 
kommunen en gång per år. 
 
Alkoholförsäljning (per år) 
 
Omsättning (kr) 
 

Total avgift (kr) 

Mindre än 250 000 4 000 
250 001–500 000  5 000 

500 001–1 000 000  6 000 
1 000 001–1 500 000  8 000 

1 500 001–2 000 000  10 000 
2 000 001–3 000 000  12 000 

3 000 001–4 000 000  14 000 
Mer än 4 000 001  16 000 
 
 
Kontrollavgifter 
 
Kontrollavgift Avgift i procent av 

basbelopp 
 

Avgift i kronor 

Avgift tobak, tillsyn 3 % 1 400 
Avgift folköl, tillsyn 3 % 1 400 

Avgift vissa receptfria 
läkemedel, tillsyn 

3 % 1 400 

E-cigaretter, tillsyn 3 % 1 400 
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