
Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 1 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 §§ 40 - 54

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
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protokoll 

Kommunhuset, 
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Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-06-22 
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2022-06-01 Datum när anslaget tas ner 2022-06-23 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 24 maj 2022, kl. 13:00-16:30 
Plats: Mötet ägde rum digitalt. 
Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande, §§ 40-52, 54. Deltar 
ej under § 53 på grund av jäv. 
Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Björn-Owe Björk (KD) 
Jonas Gönzi (MP) 
Johannes Thernström (M), § 53 

Ersättare: Lotta Wiström (L) 
Johannes Thernström (M), §§ 40-52, 54 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Gabriel Winter, miljöchef 
Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 
Marie Sandström, bygglovhandläggare 

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

Protokollet justeras med digital signatur den 31 maj 2022 av: 
Claes Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU), justerare. 



 
 

 
 Bygg- och miljönämnden  

 
PROTOKOLL 2 (17)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 
 

Justering 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Protokollet justeras den 31 maj 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 
 
 
§ 41 
 

Godkännande av dagordning 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Ärendet Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus , GREDELBY 21:1, BMK 2021-000484 
utgår. Ny punkt om nästa sammanträde läggs till.  
I övrigt godkänns dagordningen. 

 

 
§ 42 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 
a) Delegationsbeslut miljö april 2022 
b) Delegationsbeslut bygg med flera april 2022 
c) Delegationslista Public 360 2022-03-14 till  
2022-05-16 
d) Delegationsbeslut, deltagande i Knivstakonferensen 
e) Delegationsbeslut, deltagande i Sveriges Miljökommuners vårmöte 2022 
f) Delegationsbeslut, tillfälliga serveringstillstånd till Knivsta marknad 



 
 

 
 Bygg- och miljönämnden  

 
PROTOKOLL 3 (17)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 43 
 
Pågående och kommande projekt 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar.  
 
 
§ 44  
Information om solceller 
Marie Sandström, bygglovshandläggare, informerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 4 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 45
DNR BMN-2022/5 

Ekonomisk uppföljning per mars månad för bygg- och miljönämnden 2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars
2022.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2022 prognostiseras per mars att uppgå till 9 
873 tusen kronor, vilket är en ökning med cirka 700 tusen kronor jämfört med utfallet 2021. 
Nettokostnaden kommer att förbättras på Miljö- och hälsa i och med att intäktsnivån återgår 
till en intäktsnivå som rådde före Coronapandemin. 
Totalt sett prognostiseras nämnden gå med ett mindre underskott på 309 tusen kronor, där 
underskottet är relaterat till miljö och hälsoskydd. Nämndens övriga verksamheter 
prognostiseras gå enligt budget eller med mindre överskott. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 
Ekonomisk uppföljning för Bygg- och miljönämnden, mars 2022 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 5 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 46
 DNR BMN-2022/83 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Libanon Restaurang Knivsta AB 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg-och miljönämnden beviljar Restaurang Libanon Knivsta AB, 559373-8163, 
Centralvägen 19G 741 40 Knivsta, genom  med serveringsställe 
Beirut Restaurang, Café & Bar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen 
enligt karta i underlag för beslut enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622). 
Beslutet är förenat med ett villkor, vilket innefattar att  behöver klara 
kunskapsprovet för att ett serveringstillstånd ska beviljas för Beirut Restaurang, Café & Bar. 
Ett godkänt kunskapsprov behöver skrivas senast den 24 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Libanon Restaurang Knivsta AB, med serveringsställe Beirut Restaurang, Café & Bar 
ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen mellan kl 
11:00-01:00 på vardagar och kl 11:00-02:00 på helger. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-05 
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2022-05-05 
Remissvar Brandkåren Attunda, 2022-05-04 
Remissvar Polisen, 2022-05-01 
Remissvar Skatteverket, 2022-04-28 
Bevis från Bolagsverket, 2022-04-22 

Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 6 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 47
BMN-2022/58 

Remissvar av Boverkets rapport Fi2022-00497 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lämnar remissvar enligt bilaga angående utredning av 
säkerhetsrisker i äldre hissar. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har av Finansdepartementet fått ta del av samt erbjuds att yttra oss kring 
Boverkets rapport ”uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar”.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Förslag till yttrande (Protokollsbilaga 1.) 
Boverkets rapport 

Christofer Mattsson, byggnadsinspektör, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 7 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 48
BMN-2022/63 

Bygglov för fasadändring av enbostadshus (solceller),  
BMK 2022-000037

 Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen (PBL).

2. Bygg- och miljönämnden tar inte ut någon avgift för nedlagd handläggningstid i
enlighet med nämndens fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.

Reservationer 

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

Yrkande  
Ivan Krezic yrkar bifall till ansökan. (Protokollsbilaga 2.) 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer utskickat förslag mot Ivan Krezics förslag och finner att nämnden bifaller 
det utsända förslaget till beslut. Omröstning begärs. 

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 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 ansökan avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av ett enbostadshus på fastigheten Väsby 2:6 i byn 
Väsby, som ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse och 
områdesbestämmelserna Säby, Norrby, Väsby och Högby. Upplandsmuseet anser att 
ansökan bör avslås eftersom de röda taken är ett viktigt karaktärsdrag i den historiska byn 
Väsby, som dessutom ligger exponerad mot Storåns dalgång. Bygg- och miljönämnden 
anser att bebyggelsemiljön skulle påverkas negativt av de svarta solpanelerna och att byn 
skulle förvanskas. Förutsättningar för att få bygglov är områdesbestämmelserna följs och att 
förvanskning inte sker. Det allmänna kulturmiljöintresset av att värna om den välbevarade 
byn Väsby anses vara ett större intresse än miljöfrågan i detta ärende. 
Områdesbestämmelser är juridiskt bindande till skillnad från exempelvis Agenda 2030.  



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 8 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Det finns rättsfall gällande solceller från mark- och miljööverdomstolen som säger att 
kulturmiljö kan vara ett större allmänt intresse än miljön. Därmed bör ansökan avslås. 

Marie Sandström, bygglovshandläggare, informerar. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 
Antal       Typ         Inkommen 
1   Situationsplan   2022-02-08 
1   Fasadritning      2022-02-22 

Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 9 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 49
     BMN-2022/19 
Förhandsbesked för nybyggande av två enbostadshus,  BMK 2021-000163
Bygg- och miljönämndens beslut 

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

Yrkande  

Claes Litsner (S) yrkar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer utskickat förslag från politiken mot förvaltningens förslag och finner att 
nämnden bifaller politikens förslag till beslut. Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som röstar för att beslut ska tas i enlighet med politikens förslag röstar JA.  De 
ledamöter som röstar för att beslut ska tas i enlighet med förvaltningens förslag röstar NEJ.  

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

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.  
Ärendet återförvisades till samhällsbyggnadskontoret på nämnden 19 april 2022 med syfte 
att utreda lämplig tomtplacering 20-30 meter från villabebyggelsen i väster. Avståndet från 
föreslagen fastighetsgräns utökades därefter några meter till villabyggelsen. Bygg- och 
miljönämnden anser att ansökan bör beviljas därför att detaljplan inte anses nödvändigt. 
Äganderätten anses vara ett större intresse än allmänna intresset för planläggning i detta fall. 
Det anses fortfarande finnas möjlighet för rekreation i grönområdet och det anses bli en 
lagom gles bebyggelse. Bygg- och miljönämnden anser därmed att ansökan ska beviljas.  

Marie Sandström, bygglovshandläggare, informerar. 
Underlag för beslut 

Förslag till beslut 2022-05-13 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 10 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Antal   Typ   Inkommen 
1             Situationsplan     2022-04-27 
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  

Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Medsökande  
Fastighetsägare  

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 
Grannfastighetsägare med erinran:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 11 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 50
BMN-2022/81 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus,  BMK 2020-
000306  

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på jordbruksmark på 
fastigheten Trunsta 3:18, som ligger utanför detaljplanerat område. Sökande önskar ansluta 
fastigheten till kommunalt vatten och avlopp, men enligt Roslagsvatten ligger platsen utanför 
verksamhetsområdet och de är därmed inte skyldiga att ansluta fastigheten till kommunalt 
vatten och avlopp. Föreslaget bostadshus är placerat på jordbruksmark. Bygg- och 
miljönämnden anser att byggnation på jordbruksmark bör ske väldigt restriktivt och anser att 
bevarande av jordbruksmark är ett större allmänt intresse än att bygga ett enskilt 
enbostadshus. Dessutom går Roslagsvattens ledning över platsen och byggnation där skulle 
kunna försvåra underhåll av ledningen. Bygg- och miljönämnden anser därför att ansökan 
bör avslås.  

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 
Tjänsteskrivelse 2022-05-15 
Antal       Typ         Inkommen 
1             Situationsplan    2022-03-02  

Marie Sandström, bygglovshandläggare, informerar. 

Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande  
Fastighetsägare  



 
 

 
 Bygg- och miljönämnden  

 
PROTOKOLL 12 (17)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 
   BMN-2022/94 
 
Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut  
 
1. Bygg-och miljönämnden antar den reviderade delegationsordningen för bygg- och 
miljönämnden, reviderad 2022-05-16.  
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att den reviderade delegationsordningen börjar gälla 
2022-06-01.  
 
Sammanfattning  
Enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning 4.3 tar nämnden beslut om tillfälliga 
serveringstillstånd till allmänheten. I den reviderade delegationsordningen kan dessa beslut 
tas av miljöinspektör och miljöchef vid kommunen.  
 
Övriga underlag för beslut  
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Gabriel Winter, miljöchef, informerar.  
 
Beslutet ska skickas till  
Akten  
Nämndsekretariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 13 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 52
BMN-2022/95 

Tillsyn Segerstaskolan, SÄRSTA 3:398, HS.2018.114 Genova Segersta AB 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden förbjuder fastighetsägaren, Genova Segersta Fastighet AB 

med organisationsnummer 556898-0105, att från och med den 1 augusti 2022 upplåta 
och använda byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten Särsta 3:398 för 
skol- och fritidshemsverksamhet.
Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den 
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen 2022-
2-25 kvarstår och tills samtliga rekommenderade åtgärder enligt rapporten (s.28) för att 

eliminera fuktskadorna är utförda (bilaga 1).
2. Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

Yrkande  

Björn-Owe Björk yrkar beslut enligt följande text. 
1. Bygg-och miljönämnden förbjuder fastighetsägaren, Genova Segersta Fastighet AB 

med organisationsnummer 556898-0105, att från och med den 1 augusti 2022 
upplåta och använda byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten Särsta 
3:398 för skol- och fritidshemsverksamhet.
Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den 
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen 
2022-02-25 kvarstår.

2. Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på 
Segerstaskolan sedan 2017. Ärendet har sitt ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 
oktober 2017. Vid besöket framkom att elever och lärare upplever ospecifik 
byggnadsrelaterad ohälsa. Detta har medfört återkommande kontakter med fastighetsägare 
och hyresgäst samt uppföljande besök. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Rapport Polygon/AK (124630) 2022-02-25 
Riskbedömning (125078) 2022-03-14 
Kostnadsuppskattning (125077) 2022-03-14 
Örebroenkät (117022) 2021-03-22 
Yttrande (126265) 2022-04-25 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 14 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Bilaga 1: Rekommenderade åtgärder från s. 28 i den byggnadstekniska undersökning utförd 
av Polygon/AK 2022-02-25 

Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltare Genova Fastigheter  
Knivsta kommun, utbildningsnämnden 
Utbildningschef  
Lokalförsörjningschef 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 15 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 53
BMN-2022/96 

Tillsyn Segerstaskolan, SÄRSTA 3:398, HS.2018.114 utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg-och miljönämnden förbjuder Knivsta kommun genom utbildningsnämnden,

organisationsnummer 212000-3013, att från och med den 1 augusti 2022 bedriva
skol- och fritidshemsverksamhet i byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på
fastigheten Särsta 3:398 för skol- och fritidshemsverksamhet

Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den 
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen 2022-
02-25 kvarstår och tills samtliga rekommenderade åtgärder enligt rapporten (s.28) för att
eliminera fuktskadorna är utförda (bilaga 1).
2. Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

Jäv 

Ann-Charlotte Fransson (M) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendets behandling och 
beslut.  

Yrkande 

Björn-Owe Björk yrkar beslut enligt följande text. 
1. Bygg-och miljönämnden förbjuder Knivsta kommun genom utbildningsnämnden,

organisationsnummer 212000-3013 att från och med den 1 augusti 2022 bedriva skol- 
och fritidshemsverksamhet i byggnaderna tillhörande Segerstaskolan på fastigheten
Särsta 3:398 för skol- och fritidshemsverksamhet.
Förbudet gäller så länge konstaterade fuktskador och mikrobiell påväxt enligt den
byggnadstekniska undersökningen utförd av Polygon/AK med rapport inkommen
2022-02-25 kvarstår.

2. Beslutet ska gälla omgående även om det överklagas.

Sammanfattning av ärendet 
Miljöenheten har mottagit återkommande klagomål angående inomhusmiljön på 
Segerstaskolan sedan 2017. Ärendet har sitt ursprung i en inspektion på förskoleklass 16 
oktober 2017. Vid besöket framkom att elever och lärare upplever ospecifik 
byggnadsrelaterad ohälsa. Detta har medfört återkommande kontakter med fastighetsägare 
och hyresgäst samt uppföljande besök. 

Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 16 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24
Rapport Polygon/AK (124630) 2022-02-25 
Riskbedömning (125078) 2022-03-14 
Kostnadsuppskattning (125077) 2022-03-14 
Örebroenkät (117022) 2021-03-22 
Bilaga 1: Rekommenderade åtgärder från s. 28 i den byggnadstekniska undersökning utförd 
av Polygon/AK 2022-02-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta kommun, utbildningsnämnden 
Utbildningschef  
Lokalförsörjningschef  
Förvaltare Genova Fastigheter 

. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 17 (17) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 54

Kommande sammanträde 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 juni 2022 hålls på plats i Knivsta 
kommunhus.  

Beslutet skickas till 
Akten 



Handläggare Datum Diarienummer 

Christofer Mattsson 

Remissvar Knivsta kommun 

2022-05-10 BMN 2022-58 

Fi2022-00497 Remiss av Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre 
hissar. 

Sammanfattning 
Knivsta kommun anser att förslaget i sig är bra men anser att byggnadsnämnderna behöver 
mer underlag från besiktningsorganen samt att tillsynen i många fall inte kommer 
prioriteras, dels då ingen avgift kan tas ut samt personalbrist. 

Yttrande 
Knivsta kommun anser att förslaget i sin grund är ett bra förslag då säkerhetsaspekten för 
äldre hissar innehar en del brister. 

Knivsta kommun håller med om det som SKR påtalade i WSP:s rapport (Bilaga 2) på sid. 112 
att om tillsynsansvaret blir tilldelat till byggnadsnämnderna kan det innebära att 
kommunerna inte hinner med all den tillsyn som är tilldelad utifrån dagens befintliga 
arbetskraft inom nämnderna. Även det SKR påtalar att kommuner ofta saknar rätt 
kompetens för denna tillsyn innebär att tillsynsarbetet försvåras. Kommunerna behöver då 
förlita sig på besiktningsorganen. 

Då tillsynsarbeten enligt plan- och bygglagen, PBL, inte kan finansieras genom avgifter 
prioriteras oftast dessa ärenden inte i det dagliga arbetet. Om det blir ett ytterligare nytt 
tillsynsområde kan det innebära fler ärenden om belastar men inte prioriteras. 

En annan svårighet med denna tillsyn är att det idag saknas regelverk kring redovisningen av 
besiktningar av hissar. Detta leder till att tillsynsarbetet blir försvårat då byggnadsnämnden 
själva behöver utföra besök eller inhämta denna information på annat lämpligt sätt. För att 
genomföra tillsynen behöver byggnadsnämnden få tillgång till samtliga platser där hissar finns 
vilket kan vara svårt då många trapphus m.m. har låsta dörrar. Det försvårar tillgången till att 
genomföra en kontroll av hissen och belastar även eventuell fastighetsägare/fastighetsskötare 
som behöver närvara vid besöken. 

Vid hissar som innebär en säkerhetsrisk anser Knivsta kommun att om ett besiktningsorgan 
påtalar en brist i ett besiktningsprotokoll kan det väga tyngre i ett eventuellt föreläggande 
enligt PBL än att tillsynsmyndighet som oftast saknar denna kunskap ska påtala en brist. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Samhällsbyggnadskontoret 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Ett arbetssätt som Knivsta kommun bedömer borde bli krav är gällande redovisning av 
besiktade hissar. Dessa besiktningsorgan borde ha ett lagkrav likställt med obligatorisk 
ventilationskontroll OVK om att alltid skicka in protokollen till tillsynsmyndigheten. Om det 
utförs kan tillsynsarbete underlättas och genomföras på ett likvärdigt sätt som med 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Eventuella säkerhetsbrister blir då lättare att hantera 
och tillsynsarbetet kan skötas på ett smidigare sätt. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 
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Yrkande i ärende BMK 2022-000037, bygglov för fasadändring.

Vi yrkar på att bevilja fasadändring av enbostadshus (solceller) 

Vi anser inte att bevilja fasadändring är likställt med att förvanska bebyggelsemiljön. 

Klimatfrågan är världsomfattande och kommunen har också skrivit under på att nå upp till 
gällande klimatmål. Genom att ej bevilja ansökan om solceller sänder man fel sorts signaler 
till de som vill ställa om till energisnåla bostäder. 
Solpaneler kommer i framtiden att bli det nya normala och bli en del av bebyggelsemiljön. 

En av motiveringarna till att ej bevilja ansökan är att det finns rättsfall från mark- och 
miljööverdomstolen som säger att kulturmiljö kan vara ett större allmänt intresse än miljön. Vi 
anser att så ej är fallet i denna ansökan. 

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

Protokollsbilaga 2. 
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