
 
 

 
   KALLELSE 1 (3)  

 2021-03-16  

 

 

  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 23 mars 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 

  



 
 

 

  Bygg- och miljönämnden 
 

Kallelse/föredragningslista 2 (3)  

2021-03-16  

  
 

Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering (förslag fredag 25 mars 2021)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Delegationslista bygg m.fl., februari 2021 

b) Delegationsbeslut miljö, februari 2021 

c) Delegationslista tunga transporter, februari 
2021 

d) Delegationslista Public 360, 2021-02-09—
2021-03-14 

  

5. Informationsärende 

a) Information om dom enskilda avlopp (Gabriel 
Winter) 

  

 Beslutsärenden   

6. Knivstaförslag om parkeringskaos i Västra 
Ängby (Alexander Johnsson) 

BMN-2020/175 

7. Knivstaförslag om att ta bort 
datumparkeringen i Alsike (Alexander 
Johnsson) 

BMN-2020/332 

8. Ekonomisk uppföljning per februari för bygg- 
och miljönämnden 2021 (Edvin Johansson) 

BMN-2021/4 

9. Ansökan strandskyddsdispens, 
KRUSENBERG 1:41, MI.2021.34 (Magnus 
Malmström) 

BMN-2021/71 

10. Tillstånd för servering av alkoholdrycker, 
SMEDBY 1:2, TI.2021.32 (Sara Lövkvist) 

BMN-2021/72 

11. Tillsyn av olaga bygge, fasadförändring, 
HAKNÄS 1:7 (HAKNÄS 312), BMK 2020-
000381 (Joakim Johansson) 

BMN-2021/65 
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12. Tillsyn av ev. olaga bygge av byggnader, 
VASSUNDA-SÄBY 6:1, BMK 2020-000509 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/66 

13. Tillsyn av ev. olaga upplag, HUSBY-TIBBLE 
1:11 (STRÖMSBRO 117), BMK 2021-000012 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/70 

14. Bygglov för ändrad användning av kontor till 
förskola, GREDELBY 28:5 (HYVELGATAN 30), 
BMK 2020-000496 (Marie Sandström) 

BMN-2021/33 

15. Bygglov för nybyggnad av ett ridhus, 
HÖNSGÄRDE 1:9 (HÖNSGÄRDE 203), BMK 
2020-000560 (Marie Sandström) 

BMN-2021/67 

16. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus, LEDINGEHEM 1:1, BMK 2020-
000567 (Marie Sandström) 

BMN-2021/68 

17. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, HUSBY-TARV 1:20, BMK 2021-
000005 (Marie Sandström) 

BMN-2021/69 
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Handläggare 
Alexander Jonsson 
Trafikingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2020-11-26 

Diarienummer 
BMN-2020/175 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Knivstaförslag om parkerkingskaos i Västra Ängby 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden upphäver enligt Knivstaförslaget lokal trafikföreskrift 0330 2019:051 
om förbud att parkera på gator i Västra Ängby. 
Bygg- och miljönämnden antar föreslagna lokala trafikföreskrifter 0330 2020 59, 0330 2020 
60 och 0330 2020 61 för reglering av stannande och parkering i Västra Ängby. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett Knivstaförslag har inkommit där parkeringsreglerna i Västra Ängby önskas ses över. Det 
råder idag parkeringsförbud i hela området och förvaltningen har sett över regleringen. 
Gällande lokala trafikföreskrift 0330 2019:051 om förbud att parkera på gator i Västra Ängby 
upphävs. Den föreslås ersättas av lokala trafikföreskrifter 0330 2020:60 om parkeringsförbud 
på Apelsinvägen och 0330 2020:61 om parkeringsförbud på Päronvägen. Föreskrifterna 
börjar gälla efter att dessa till Polismyndigheten har sänts för möjlighet till yttrande enligt 
Trafikförordning (1998:1276) 10 kap. 5§. 
 
Bakgrund 
I Västra Ängby råder idag parkeringsförbud. Det är reglerat via Knivsta kommuns lokala 
trafikföreskrifter, 0330 2019:051, om förbud att parkera på gator i Västra Ängby. Föreskriften 
är baserad på den arkiverade lokala trafikföreskriften 0330 2012:67. Då vägnätsanknytning 
saknades skrevs den om i samband med driftsättningen av en ny modul för hanteringen av 
kommunens lokala trafikföreskrifter. 
 
Det finns ingen beslutsgrund kopplad till föreskriften vilket försvårar förståelse för varför 
föreskriften tillkom. Framkomligheten på gatorna i området är god och en del av dem är 
mindre bostadsgator. För att bibehålla en god framkomlighet bör det fortsatt råda 
parkeringsförbud på de uppsamlande gatorna Apelsinvägen och Päronvägen. Det är viktigt 
att det på dessa gator finns en god framkomlighet för trafikanter och driftfordon då 
trafikmängden på dessa gator är högre. På de mindre bostadsgatorna bör 
parkeringsförbudet upphävas då skäl för denna reglering saknas. De kommer då istället att 
regleras efter de allmänna parkeringsreglerna i Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 47-57 
§§. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnad för skyltar, fundament och arbete sker inom aktuell driftbudget för Gatuenheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Knivstaförslag om parkeringskaos i Västra Ängby 2019-12-16 
Lokala trafikföreskrifter 0330 2012:67, 0330 2019:051, 0330 2020:59, 0330 2020:60, 0330 
2020:61 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Gatuchef 
Förslagsställare för Knivstaförslaget 
 

 
 
 
 

Emma Lundberg 
Samhällsbyggnadschef 

Kristofer Kvarnström 
Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Hur gaturummet nyttjas påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet. En användning som 
försämrar trafiksäkerheten innebär även en försämrad säkerhet för barn som rör sig i 
gaturummet. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Trafiksäkerheten bedöms inte bli sämre av föreslaget beslut. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Uppstår inga 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 



0330 2012:67
 
 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på samtliga 
gator inom Västra Ängby; 
 
 
beslutade den 24 april. 
 
Knivsta Kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276). 
 
På samtliga gator inom Västra Ängby från Apelsinvägens korsning 
med Gredelbyleden får fordon inte parkeras. Undantagen är  
Citronvägen mellan Apelsinvägen och Körsbärsvägen där 
parkering är tillåten. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är 
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen 
(1998:1276).  
 
 
_______________ 
Denna författning träder i kraft den 3 maj 2012. 

 
 
 
Lennart Zetterlund  
Gatuchef  
  
 



 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på gator i Västra Ängby, Knivsta; 
beslutade den 27 september 2019. 

 
Knivsta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § På gator i Västra Ängby, enligt blå markering i kartbilaga, får fordon inte parkeras.Förbudet ger inte
rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

 
Denna författning träder i kraft den 25 november 2019.

 
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Bygg- och miljönämnden

 
Alexander Jonsson

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum: 2019-10-24

0330 2019:051

Kontrolldatum:



Kontrolldatum:



 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om
förbud att parkera på gator i Västra Ängby, Knivsta; 
beslutade den 25 augusti 2020. 

 
Knivsta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter (0330 2019 : 051) om förbud att parkera på gator i Västra
Ängby, Knivsta ska upphöra att gälla.

 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter (0330 2019 : 051) om förbud att parkera på gator i Västra Ängby,
Knivsta ska upphöra att gälla den 11 september 2020.

 
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Bygg- och miljönämnden

 
Alexander Jonsson

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum: 2020-06-02

0330 2020:59

Kontrolldatum:



 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Apelsinvägen, Knivsta; 
beslutade den 25 augusti 2020. 

 
Knivsta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § På Apelsinvägen i Knivsta, enligt blå markerad sträcka i kartbilaga, får fordon inte parkeras.Förbudet
ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

 
Denna författning träder i kraft den 11 september 2020.

 
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Bygg- och miljönämnden

 
Alexander Jonsson

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Apelsinvägen, Knivsta
Datum: 2020-06-02

0330 2020:60

Kontrolldatum: 2020-06-02 Apelsinvägen, Knivsta



Kontrolldatum: 2020-06-02 Apelsinvägen, Knivsta



 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Päronvägen, Knivsta; 
beslutade den 25 augusti 2020. 

 
Knivsta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § På Päronvägen i Knivsta, enligt blå markerad sträcka i kartbilaga, får fordon inte parkeras.Förbudet
ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

 
Denna författning träder i kraft den 11 september 2020.

 
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Bygg- och miljönämnden

 
Alexander Jonsson

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Päronvägen, Knivsta
Datum: 2020-06-02

0330 2020:61

Kontrolldatum: 2020-06-02 Päronvägen, Knivsta



Kontrolldatum: 2020-06-02 Päronvägen, Knivsta



Förslag 

Parkeringskaos i Västra Ängby, Knivsta 

Julen nalkas. Många har besök av bekanta, nära och kära. En del är gamla och har svårt att gå. 
En del har barn med alla tillbehör som det för med sig. Ytterligare andra har lätt att gå men är 
ändå inte så glada över att behöva ta en promenad på minst tio minuter. 

Orsaken till detta besvär är den parkeringsförbudszon som finns inom Ängbyområdet. I 
Västra Ängby bor c:a 1000 av Knivstas innevånare och endast tre parkeringsplatser finns för 
våra besökare. Parkeringsförbudszonen har funnits länge men man har sett mellan fingrarna 
och låtit våra besökare stå på gatan så länge god ordning har iakttagits. Situationen har dock 
blivit akut sedan ett privat bolag har tagit över parkeringsövervakningen och enligt bolagens 
överambitiösa arbetssätt lappat många av våra besökare, som därmed har fått utgifter på 
åtskilliga hundratals kronor. 

Vi som bor i Västra Ängby kan inte fortsätta att ha det på detta sätt. Utrymme på gatorna finns 
för att våra besökare skall kunna ställa upp sina fordon tillfälligt. Självfallet vill vi inte ha 
pendlare eller långtidsparkerare på gatorna. En lösning som har valts för Knivstaborna i 
Alsike, se bilder, borde passa för oss i Ängby också. En annan möjlighet är att införa p-skiva. 
Vi hoppas att kommunen åtgärdar detta snabbt så vi kan ta emot våra besökare i jul och 
framöver. 

 

 

                

I Ängby möts man av denna skylt       I Alsike möts man av denna som vi 
gärna skulle ha i Ängby också 
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Handläggare 
Alexander Jonsson 
Trafikingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-25 

Diarienummer 
BMN-2020/332 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Knivstaförslag om att ta bort datumparkeringen i Alsike 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ej upphäva lokala trafikföreskrifter om datumparkering i 
Alsike 0330 2019 008. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett Knivstaförslag har inkommit med förslaget att ta bort datumparkeringen i Alsike. 
Förslagsställaren anser det vara ologiskt att besökande och företagare inte kan parkera i 
anslutning till de hus de ska besöka. Det anges även att det i större utsträckning saknas 
besöksparkeringar. 
 
Beslutsgrunden när datumparkeringen i Alsike föreskrevs är fortfarande aktuell. 
 
Bakgrund 
Datumparkering inom Alsike infördes med anledning av en ökad gatuparkering i delar av 
området med både framkomlighetsproblem och ordningsstörning som följd. Genom 
datumparkering regleras parkering så att gatuparkering fortsatt är möjlig, framkomligheten 
förbättras på gatorna, och kommunens drift och underhåll underlättas. 
 
Ett borttagande av datumparkering kan innebära att boendeparkering i en större utsträckning 
spiller över på det kommunala gatunätet snarare än att det sker på kvartersmark. 
Datumparkeringen fyller ännu ett syfte att säkerställa en ökad framkomlighet. 
Datumparkeringen innebär att det finns möjlighet att parkera i anslutning till den fastighet 
som ska besökas. En annan form av reglering för att säkerställa framkomligheten kan för en 
större andel av de boende innebära att den möjligheten begränsas jämfört med dagsläget. 
Vid en avsaknad av besöksparkering är datumparkering en bra regleringsmetod för att skapa 
möjlighet till ökad tillgång på parkeringar i närheten av sådana fastigheter i hela Alsike då 
reglering genom parkeringsförbud inte behövs i lika stor utsträckning. 
 
Regleringen genom datumparkering i Alsike säkerställer också framkomligheten samt 
möjligheten att effektivare utföra driften av gatorna. Detta är det primära för att säkerställa 
den allmänna nyttan gaturummet. 
 
Gatuenheten föreslår därför att befintlig reglering genom datumparkering kvarstår. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Innebär ingen ekonomisk kostnad. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-25 
Ta bort datumparkeringen i Alsike 2020-04-30 
Lokala trafikföreskrifter om datumparkering i Alsike 0330 2019 008 
 
Beslutet ska skickas till 
Förslagsställare för Knivstaförslaget 
Handläggare 
Akten 
 

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

Barn rör sig i gaturummet och påverkas av dess utformning. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Ett tydligt reglerat gaturum ökar rimligen trafiksäkerheten och skapar en tryggare miljö. 
 
 
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 



 
Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter om datumparkering i Alsike; 
beslutade den 28 juni 2019. 

 
Knivsta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. 

1 § På vägar som inte är enskilda i Alsike enligt område som framgår av kartbilaga får fordon inte
parkeras på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer och på dagar med
jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer mellan klockan 00.00 – 17.00.Förbudet
ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)..

 
Denna författning träder i kraft den 5 juli 2019, då Knivsta kommuns lokala trafikföreskrifter (0330 2018 :
002) om datumparkering i Alsike ska upphöra att gälla.

 
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Bygg- och miljönämnden

 
Kristofer Kvarnström

 

LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER

Datum: 2019-06-28

0330 2019:008

Kontrolldatum:



Kontrolldatum:



Rubrik Ta bort datumparkeringen i Alsike
Ankomstdatum 2020-01-19

Beskrivning
Förslaget handlar om 
Kortnamn till URL 
Länkar
Filnamn
önskat startdatum 
Slutdatum t Direktlänk
Antal onlineunderskrifter

I Alsike gäller datumparkering. 
Detta infördes pga det kaos som pågick på framförallt Åsgatan där många 
boende parkerar på gatan. 
I övriga Alsike fanns inget problem. 

Datumparkeringen innebär stora problem för alla företag som besöker 
Alsike samt för alla släkt och vänner som besöker boende. Det är högst 
ologiskt att de ska parkera utanför grannens hus om datumet råkar vara 
fel. 
Företagsbilar som tex målare, elfirmor, städbolag och byggfirmor kan inte 
heller parkera i anslutning till det hus de ska jobba i. 
Det finns inte heller några gästparkeringar i någon större utsträckning som 
går att använda. 

Ta bort datumparkeringen i Alsike. 
Inför uppmärkta parkeringsfickor längs Åsgatans början som en lösning på 
problemet där.
Gata, park och lekplatser

2020-01-28
2020-04-28
122

Antal pappersunderskrifter 0
Underskrifter
Namn Datum
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-10 

Diarienummer 
BMN-2021/4 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per februari för Bygg- och Miljönämnden 
2021  
 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista februari 2021. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden per sista februari visar på ett underskott på 
350 tkr. Verksamheten miljö- och hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på 350 tkr 
och är en följd av att det tilldelade anslaget samt att externa intäkter inte täcker 
verksamhetens kostnader. Nämndens övriga verksamheter följer budgeten och 
prognostiseras inte med någon avvikelse.  
 
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 med sista per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Verksamheten miljö- och hälsoskydds kostnader för 2021 prognostiseras att uppgå till 6 820 
tkr, varav lönekostnader och lokalkostnader utgör 89% av de totala kostnaderna. 
Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 2 578 tkr och för att nå en ekonomi i balans skulle 
verksamhetens intäkter behövt uppgå till 4 300 tkr. För 2021 prognostiseras intäkterna att 
uppgå till 3 950 tkr och är således förklaringen till verksamhetens förväntade underskott vid 
årets slut. Intäktsnivån i prognosen motsvarar en ökning jämfört med utfallet 2019 och 2020 
med 22% respektive 46%. Ökade genomförda debiterade timmar jämfört med tidigare år är 
anledningen till att intäktsnivån prognostiseras högre än tidigare år.  
 
Verksamheten stadsbyggnad prognostiseras med ett nollresultat per sista december.  
Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor, GIS-
utrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. De externa intäkterna har stor påverkan på 
verksamhetens ekonomi och prognostiseras att följa den budgeterade nivån på 5 150 tkr, 
vilket är en minskning jämfört med utfallen 2019 och 2020 med 9% respektive 25%. I 
diagrammet nedan visas utvecklingen av bygglovsintäkterna för åren 2019, 2020, 2021. 
Utfallet 2021 uppgår efter två månader till 467 583 tkr, vilket motsvarar 11% av den 
budgeterade nivån för intäkterna. Vid en jämförelse med tidigare år går det att konstatera att 
bygglovsintäkterna inte är linjära från månad till månad och att utfallen mellan åren kan 
variera stort. Skulle ärendemängden och efterfrågan på verksamhetens tjänster öka under 
året finns det möjlighet till en positiv effekt på prognosen. 
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Nämndens övriga verksamheter prognostiseras likt stadsbyggnad med ett nollresultat per 
sista december.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Nettokostnadsuppställning per februari 2021-03-10 
 
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 i teorin 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 

feb Avvikelse

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 199 1 208 187 1 208 0

 Stadsbyggnad 5 406 5 187 -98 569 5 089 0

 Trafikplanering 254 270 47 270 0

 Serveringstillstånd -11 58 19 58 0

 Miljö- och hälsoskydd 4 615 2 520 808 2 870 -350

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

Summa Bygg- och miljönämnd 11 464 9 145 0 1 629 9 495 -350

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad
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Handläggare 
Sara Lövkvist 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-15 

Diarienummer 
TI.2021.32 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Bistro Hickory 
AB 
 
Förslag till beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja Bistro 
Hickory AB, 559191-1531, Vassunda golfrestaurang, genom  
och , med serveringsställe Vassunda golfklubb ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på restaurangen, uteserveringen och ovanvåningen enligt karta i underlag för 
beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bistro Hickory AB Vassunda golfrestaurang, med serveringsställe Vassunda golfklubb 
ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen, uteserveringen och 
ovanvåningen mellan kl 11:00-01:00. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15 
Remissvar Skatteverket, 2021-02-22 
Remissvar Polisen, 2021-01-28 
Bevis från Bolagsverket, 2021-01-20 
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2021-01-15 
Remissvar Brandkåren Attunda, uppgifter har inhämtats under hösten 2019 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Handläggare 
Joakim Johansson 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-12 

Diarienummer 
BMK 2020-000381 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
  
 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 
 
Fastighetsbeteckning:   
 
Fastighetsägare:   
    
    
   
 
 
Tillsyn av olaga bygge, fasadförändring 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att med stöd av 11 kap. 17§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga ägare  

 ,  , att senast inom två månader från det 
att beslutet vunnit laga kraft, att söka bygglov för åtgärden 
 
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 10 § punkt 1, plan- 
och byggförordningen (2011:338) påföra , personnummer 

, ägare till fastigheten  en byggsanktionsavgift om 6196 kronor avseende 
olaga fasadförändring utan lov och startbesked. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en olaga fasadförändring på fastigheten  som ligger inom 
detaljplanerat område. Fasadändringen omfattar 11.97 kvm. Bedömning har gjorts att lov för 
fasadförändringen kan prövas i efterhand. Byggsanktionsavgift för olaga fasadförändring tas 
ut solidariskt av fastighetsägaren. 
 
 
Yttrande 
2021-02-01 hade byggnadsinspektör  ett telefonsamtal med  

. Stig menar att åtgärden kräver anmälan och inte bygglov. Han förklarar att arean 
som byggsanktionen är räknad på är lite för stor. 
 
2021-01-02 inkom E-post från  att kommuniceringen var felaktig då 
sista datumet för yttrande var fel.  
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2021-03-12 inkom fastighetsägarens yttrande över E-post till byggnadsnämnden. Yttrandet 
handlar i huvudsak om att  anser att åtgärden är enkel och inte strider mot 
bestämmelserna i PBL om bygglovsplikt.  utrycker i sitt yttrande att han 
agerat i god tro om att åtgärden inte krävde bygglov med startbesked. Vidare utrycker  

 som tidigare har framförts, att den arean som sanktionen är beräknad på 
egentligen är 11,374 kvm. 
 
Innan nämnden meddelar ett lovföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge den 
som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig. Innan tillsynsmyndigheten 
beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig (PBL 11 kap. 58§). 
 
 
 
Motiv 
Beräkningen av sanktionsarean är gjord på underlag (planritning) från beviljat ursprungslov 
för fritidshuset daterat 1973-12-20. På planritningen syns en veranda med tak. Denna yta 
bedöms vara den som är omfattar den olaga åtgärden. 
 
Enligt planritning från ursprungslovet daterad 1973-12-20, framgår det att altanen var 
fasadförändringen har utförts är 1,9m X 6,3m = 11,97 kvm BYA. 
 
Eftersom kommuniceringen av skrivelsen inför beslut hade felaktigt datum för sista dag för 
yttrande, så gjordes en ny kommunicering och ärendet flyttades till ett senare 
nämndsammanträde. 
 
Bygg- & miljönämnden har fått kännedom utav ett eventuellt olaga bygge på rubricerad 
fastighet. BMN agerar tillsyn då det inte finns något känt bygglov på platsen.  
 
På de fotografier som inkommit från fastighetsägaren på före och efter åtgärden gjordes 
framgår det att en fasadförändring i form av att en altan med befintligt tak byggs in av 
ytterväggar och bildar därmed en större boyta. Under tillsynsbesöket konstaterades att en 
fasadförändring har utförts. 
 
Fastigheten Haknäs 1:7 ligger inom detaljplanerat område där bygglov krävs om byggnadens 
utseende avsevärt påverkas enligt 9 kap. 2§ punkt 3c, PBL. 
 
Med hänsyn till den omfattning och påverkan som fasadförändringen har på befintlig 
byggnad kan inte det ses som ett undantag enligt 9 kap. 5§ PBL. 
 
Byggnadsnämndens bedömning är att åtgärden väsentligt ändrar byggnaden karaktär och 
därmed bedömer byggnadsnämnden att åtgärden kräver bygglov med startbesked. 
 
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.  
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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.  
 
Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften inte ska sättas ned till varken hälften 
eller en fjärdedel. 
 
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. 
 
 
Beskrivning  
2020-08-31 inkom ett mail från Stigh Johansson som är fastighetsägare av  där 
han förklarar att han kan ha utfört ett olovligt bygge på fastigheten Haknäs 1:7. önskar 
återkoppling för att få förklara vad han har utfört. 
 
2020-08-31 ringde Joakim Johansson Byggnadsinspektör upp .  förklarar 
att han har utfört något som byggnadsinspektör uppfattar som fasadförändring.  
informeras om att fasadförändringar inom detaljplanelagt område som väsentligt ändrar 
byggnadens karaktär eller utformning kan kräva bygglov med startbesked innan påbörjande 
och att det kan räknas som olovlig byggnation.  uppger att han vill skicka 
före/efter bilder på åtgärden för vidare bedömning av oss. 
 
2020-09-01 inkom det före/efter fotografier på åtgärden från  fastighetsägare 
av  Efter diskussion inom enheten bedöms det vara en påtaglig fasadförändring 
varför ett tillsynsärende behöver utredas. 
2020-09-07 skickades ett bekräftelse brev till  på att ett tillsynsärende är 
öppnat och kommer att utredas. 
2020-09-14 utförs ett tillsynsbesök av byggenheten.  närvarade inte. 
 
2020-12-04 skickar Joakim Johansson ett mail till  och frågar när åtgärden 
var utförd.  svarar samma dag att åtgärden utfördes september till december 
2019. 
 
2021-03-12 inkom ett yttrande från . 
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Upplysningar 
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. 
 
Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga. 
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.  
 
Även om nämnden bedömt att det sannolikt att lov kan ges i efterhand så är nämnden inte 
bunden av den bedömningen. Visar det sig vid lovprövningen efter ett lovföreläggande att lov 
inte kan ges ska nämnden avslå ansökan och omedelbart ta ställning till om det finns 
förutsättningar att meddela rättelseföreläggande. 
 
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.  
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande fasadförändring tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 10 § 1 p.  
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. 
 
En rättelse innebär att den olovliga åtgärden tas bort. 
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Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala 
län men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
 
 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Beslutet ska skickas till 
Fastighetsägare 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2- Yttrande från fastighetsägaren 
Bilaga 3- Foton 
Bilaga 4- Beräkning sanktionsavgift 
Bilaga 5- Planritning, (underlag till beräkning av sanktionsavgift) 
Bilaga 6- Tillsynsprotokoll 2020-09-14 
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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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Handläggare 
Christofer Mattsson 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-09 

Diarienummer 
BMK 2020-000509 
 
 

   
 Bygg- och miljönämnden  
  
 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 
 
Fastighetsbeteckning:   
 
Fastighetsägare:   
    
    
    
 
 
Tillsyn av olaga bygge av byggnader 
 
Förslag till beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga ägare  

, personnummer , att senast inom 3 månader från det 
att beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att söka och erhålla bygglov för byggnaderna. 
 
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 6 § punkt 2, plan- 
och byggförordningen, PBF, (2011:338) påföra ägare , 
personnummer , ägare till fastigheten , en 
byggsanktionsavgift om  
64 974 kronor avseende olaga bygge av 2st komplementbyggnader.  
 
Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga. 
 
att med stöd av 11 kap 5§ PBL avskriva frågan i anmälan om att bygglov och tillstånd saknas 
för flygplatsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en anonym anmälan om olaga bygge av byggnader vid Vassunda flygfält. Ett 
flertal byggnader finns inom området och fastigheten som omfattas av 
områdesbestämmelser. Ärendet gäller två byggnader som byggts inom tidsaspekten för 
lovföreläggande 10 år och byggsanktionsavgift 5 år. Bedömning har gjorts att lov för 
byggnaderna kan prövas i efterhand vid en eventuell lovansökan. 
 
Motiv 
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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. 
 
Ett lovföreläggande får riktas mot den som är fastighetsägare eller byggnadens ägare enligt 
11 kap. 17§ PBL. 
 
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.  
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
 
Två komplementbyggnader har byggts inom 10 år utan giltiga bygglov. Fastigheten och dess 
aktuella plats omfattas av områdesbestämmelser ”Säby, Eriksberg, Vinstena, Edeby 2:8, 
Edeby 4:1och Örby ObKn4” 
 
Komplementbyggnaderna bedöms lovpliktigt då de inte utgör komplement till något en- och 
tvåbostadshus utan till en verksamhet på platsen. De är inte heller placerade i omedelbar 
närhet till ett en- och tvåbostadshus. Därmed omfattas de inte av 9 kap 6§ PBL. 
 
Byggnaderna bedöms som komplementbyggnader till verksamheten på plats. Övriga 
byggnader som finns vid verksamheten har uppförts tidigare än 2008 enligt ortofoton som 
finns att tillgå. Därmed anses de preskriberade.  
 
Då bygg- och miljönämnden, BMN har bevisbördan om när byggnaderna uppfördes för att 
kunna ta beslut om byggsanktionsavgift har ortofoton som kommunen har tillgång till 
använts. Enligt ortofoton som finns att tillgå har dessa byggnader uppförts någon gång 
mellan 2017 och 2019. 
 
Lovföreläggande riktas mot fastighetens ägare då inga andra uppgifter inkommit till BMN om 
att byggnaderna har andra ägare. 
 
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 
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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 2st komplementbyggnader tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 6 § 2 p.  
 
Sanktionsarean motsvarar bruttoarean samt öppenarean för byggnaderna samt med en 
minskning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF.  
 
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.  
 
Frågan som framgår i anmälan om att tillstånd inte finns för flygplatsen hos 
Transportstyrelsen behandlas inte i PBL och därmed avskrivs den frågan. Bygglov för 
flygplats bedöms inte krävas då flygplats varken finns uppräknad i PBL eller PBF som 
bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder. 
 
Beskrivning  
Anonym anmälan inkom 2020-11-24, samma dag skickades en bekräftelse ut till 
fastighetsägaren om upprättad anmälan. Fastighetsägaren ombads att ta konkat om denne 
ville närvara vid ett tillsynsbesök. Ingen återkoppling skedde från fastighetsägaren. 
 
2021-01-11 genomfördes ett tillsynsbesök av BMN där det konstaterades att två byggnader 
uppförts inom 10 år och därmed inte är preskriberade. 
 
2021-01-14 genomfördes en inmätning av Bjerkings på uppdrag av BMN. 
 
2021-01-19 skickades kommunicering inför beslut ut till fastighetsägaren. Inget yttrande har 
inkommit. 
 
Upplysningar 
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.  
 
Även om nämnden bedömt att det sannolikt att lov kan ges i efterhand så är nämnden inte 
bunden av den bedömningen. Visar det sig vid lovprövningen efter ett lovföreläggande att lov 
inte kan ges ska nämnden avslå ansökan och omedelbart ta ställning till om det finns 
förutsättningar att meddela rättelseföreläggande. 
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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. 
 
Innan nämnden meddelar ett lovföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge den 
som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig. 
 
Frågor rörande tillstånd för verksamheten (flygplats) hanteras av Transportstyrelsen. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1- Foton 2021-01-11 
Bilaga 2- Ortofoto 2003 
Bilaga 3- Ortofoto 2008 
Bilaga 4- Ortofoto 2014 
Bilaga 5- Ortofoto 2017 
Bilaga 6- Ortofoto Lantmäteriet (2019) 
Bilaga 7- Områdesbestämmelser karta 
Bilaga 8- Inmätning byggnader 2021-01-14 
Bilaga 9- Beräkning sanktionsavgift 162kvm komplementbyggnad 
Bilaga 10- Beräkning sanktionsavgift 41kvm komplementbyggnad 
Bilaga 11- Anmälan 
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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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Handläggare 
Christofer Mattsson 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-01 

Diarienummer 
BMK 2021-000012 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
  
 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 
 
Fastighetsbeteckning:   
 
Fastighetsägare:   
     
    
    
    
 
 
Tillsyn av olaga upplag 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta  
 
att med stöd av 11 kap. 17§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga ägarna  

, personnummer  och , personnummer 1  
att senast inom 2 månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta åtgärden att ansöka 
om bygglov för upplag inom fastigheten.  
 
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 12 § punkt 4, plan- 
och byggförordningen (2011:338) påföra , personnummer  och 

, personnummer , ägarna till fastigheten , 
solidariskt en byggsanktionsavgift om 120 190 kronor avseende olaga upplag.  
 
Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga.  

 
Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27§ PBL besluta att 
åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller ett olaga upplag på fastigheten . Upplaget är ca 550-
600kvm stort och består av maskiner för uthyrning samt en del byggnadsmaterial. 
Bedömning har gjorts att lov för upplaget kan prövas i efterhand i en eventuell lovansökan. 
Byggsanktionsavgift för olaga upplag tas ut solidariskt av fastighetsägarna. 
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Motiv 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i PBL.  
 
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.  
 
Enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF krävs bygglov för att uppföra 
ett upplag och materialgårdar.  
 
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 upplag tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 12 § 4 p.  
 
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.  
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
 
Platsen inom fastigheten  bedöms som ett upplag och materialgård för 
verksamheten som fastighetsägare bedriver. Material och maskiner på plats bedöms inte 
tillhöra bostadsfunktionen inom fastigheten. Bedömningen grundar sig på information som 
gavs på tillsynsbesöket samt utifrån skylten som syns (i dagsläget har delar av skylten ramlat 
ner)från väg 77 om uthyrning av maskiner.  
 
För att ett upplag ska kräva bygglov ska följande kriterier vara uppfyllda  
• förvaringen är utomhus  
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• det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen  
• varaktigheten  
• omfattningen.  
 
Bedömning har gjorts att förvaringen är utomhus, den har ingen koppling till 
bostadsfunktionen i bostadshuset och därmed fungerar självständigt inom fastigheten. 
Upplaget bedöms som varaktigt då det har funnits sedan ca 1 år tillbaka i tiden. 
 
Omfattningen i dagsläget bedöms som relativt stor i förhållande till fastighetens area 
(2975kvm). Upplaget bedöms utgöra ca 550-600 kvm. Beräkning av byggsanktionsavgift 
beräknas på 500kvm då det är svårt att fastställa exakt yta. 
 
Beskrivning  
En anmälan inkom 2021-01-13 från Miljöenheten på Knivsta kommun då de fått en anmälan 
från en medborgare gällande upplag, avlopp m.m. Frågan gällande upplag togs omhand av 
Bygglovsenheten.  
 
2021-01-27 genomfördes ett tillsynsbesök tillsammans med fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren gav en förklaring att han haft denna verksamhet ca 1 år med att förvara 
maskiner och byggmaterial för sina två bolag som är registrerade på fastigheten. Fastigheten 
är dock taxerad som småhusenhet, bebyggd.  
 
Bolagen som är registrerade är:  
• Agrambygg kommanditbolag, organisations-nummer 969772-2412  
• Agram Service AB, organisationsnummer 559141-4650.  
 
Maskinerna som finns på plats hyrs ut till privatpersoner och företag samt att 
fastighetsägaren själv tar hand om vissa arbeten med hjälp av maskinerna ute på plats hos 
kunder. 
 
Innan nämnden meddelar ett lovföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge den 
som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har inkommit från 
fastighetsägarna. 
 
 
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.  
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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.  
 
Även om nämnden bedömt att det sannolikt att lov kan ges i efterhand så är nämnden inte 
bunden av den bedömningen. Visar det sig vid lovprövningen efter ett lovföreläggande att lov 
inte kan ges ska nämnden avslå ansökan och omedelbart ta ställning till om det finns 
förutsättningar att meddela rättelseföreläggande.  
 
Innan nämnden meddelar ett lovföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge den 
som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
 
 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägarna 
 
 
 
 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1- Foton  
Bilaga 2- Beräkning sanktionsavgift  
Bilaga 3- Karta med sammanställning av ytan  
Bilaga 4- Tillsynsprotokoll 2021-01-27   
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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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2021-02-01 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Husby… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Husby-Tibble 1:11

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2021-12

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Andra anläggningar än byggnader

Vilken typ av byggnad eller ändring berör
åtgärden?

 Upplag, materialgård, tunnel, bergrum,
parkeringsplats eller begravningsplats

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 §
första stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när
det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en
begravningsplats.

Area  500

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,005*pbb*area)

Beräkning  (0,025*47600)+(0,005*47600*500)

Beräknad sanktionsavgift
 
120 190 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning



14,29

27,39

24,42

19,83

9,96

0,00

7,81

Y: 588,70 m²
O: 103,70 m

 

1:439

o

20 0 20 [m]

Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan

27 januari 2021Yta
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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

 

 Datum Diarienummer 
 2021-01-27 BMK 2021-000012 
 
 
 
 

 Tanja Getto  
 Zdenko Radic  
 Strömsbro 117  
 741 95 KNIVSTA  

 
 
 

Protokoll tillsynsbesök 
 
Fastighetsbeteckning: HUSBY-TIBBLE 1:11 (STRÖMSBRO 117) 

 
Anmälan avser: Tillsyn av ev. olaga upplag. 
Fastighetsägare Tanja Getto, Zdenko Radic 

 
Närvarande: 
Zdenko Radic  Fastighetsägare 
Christofer Mattsson  Byggnadsinspektör 
 
 
 
Vid besöket diskuterades 
 
 Vad anmälan gäller 

o Anmälan inkom via miljöenheten på Knivsta kommun som fått in en anmälan 
från en medborgare gällande avlopp (utsläpp i dike) samt upplag och tvätt av 
maskiner. 

 
 Fastighetsägarens syn på anmälan 

o Fastighetsägaren flyttade till fastigheten 2017 och verksamheten har funnit på 
palts i ca 1 år. 

o Fastighetsägaren har två bolag, Agrambygg kommanditbolag, organisations-
nummer 969772-2412 samt  Agram Service AB, organisationsnummer 
559141-4650.  

o Företagen som fastighetsägare har förvara sina maskiner och material inom 
fastigheten. 

o Maskiner hyrs ut till både privatpersoner och företag samt att fastighetsägaren 
själv utför arbeten med dessa. 

o Fastighetsägaren hade ingen vetskap om att bygglov kan krävas på platsen för 
att förvara dessa. 

 
 Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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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 

o Bedömning ute på plats var att maskiner och byggnadsmaterial som t.ex. bygg-
ställning omfattas av kravet på bygglov för upplag. Bedömnigne grundar sig på 
information som fastighetsägaren gav samt skyltar ut mot väg 77 om uthyrning 
av maskiner och byggnadsställning. 

o Bygg- och miljönämnden bedömer att maskiner och material på plats omfatts 
av kravet på bygglov för upplag med hänsyn till att: 
 förvaringen är utomhus 
 det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen 
 varaktigheten, verksamheten har funnit i ca 1 år på platsen. 
 Omfattningen, ca 500-600kvm stor yta används för maskinerna och 

materialet. 
 

 
 Vad som händer efter besöket 

o En skrivelse om byggsanktionsavgift ska tas fram som kommer kommuniceras 
med fastighetsägarna innan beslut fattas av nämnden. 

o Bedömning ska göras med handläggare inom Knivsta kommun om bygglov för 
upplag kan beviljas i efterhand. 

 
 Övrigt 

o Om rättelse sker innan beslut om byggsanktionsavgift fattas tas ingen avgift ut. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Christofer Mattsson 
Byggnadsinspektör 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-14 
 

Diarienummer 
BMK 2020-000496 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Gredelby 28:5  
Hyvelgatan 30 

Sökande:  Handelsfirma S G Nilsson HB 
   
 Ostmästargatan 14 
 741 39 Knivsta  

 
 

Bygglov för ändrad användning av kontor till förskola (övervåning) 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden avslår bygglov för ändrad användning av kontor till förskola, 
på övervåningen, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg och miljönämnden fastställer avgift enligt kommunens taxa, med stöd av 12 
kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten Gredelby 28:5, som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Förskolan som bedriver sin 
verksamhet på entréplan har ett permanent bygglov från 1995 för ändrad användning.  
 
Sökande till bygglovet för ändrad användning från kontor till förskola bedriver sin 
förskoleverksamhet på övervåningen. Det finns för övervåningen ett tidsbegränsat bygglov 
som löper ut 2022-01-22.  
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att eftersom förskoleverksamhet är planstridig bör 
ett permanent bygglov inte beviljas. Samhällsbyggnadskontoret anser att det olämpligt att 
bevilja bygglov för ändrad användning från kontor till förskola med tanke på förskolebarns 
utemiljö avseende exempelvis buller, partiklar och trafik. Friytan intill förskolan är endast 
omkring 725 kvadratmeter istället för minst 3000 kvadratmeter, vilket Boverket 
rekommenderar. Dessutom behöver barnen passera en gata som exempelvis trafikeras av 
lastbilar. Boverket anser att barnen ska kunna nå friytan utan hjälp av vuxen. Kontoret anser 
även att det inte är lämpligt att bevilja bygglov för annan verksamhet som skulle kunna 
påverka eller hindra möjlig etablering av exempelvis industriverksamhet, vilket är planenligt i 
området. 



Sida 2 av 5 

 
 

 
  

 
 
 
 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten Gredelby 28:5, som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Ballongens förskola, som 
bedriver sin verksamhet på entréplan, har ett permanent bygglov för ändrad användning. Det 
bygglovet beviljades med dispens från detaljplanens planbestämmelser år 1995. 
 
Gällande detaljplan ”Industriområdet AR, Brunnby”, vilken vann laga kraft 1998-10-29, 
medger tillverkningsindustri, kontor samt handel med skrymmande varor. Kommande 
detaljplan, som antagits med överklagats, medger inte heller förskola.  
 
Denna ansökan avser Nyckelpigans förskola som ligger på övervåningen. Det finns för 
verksamheten på övervåningen ett tidsbegränsat bygglov som löper ut 2022-01-24. Det 
tidsbegränsade bygglovet har i omgångar förlängts. Möjligheten att förlänga bygglovet finns 
inte då den maximala tiden (15 år) för tidsbegränsade bygglov uppnås 2022-01-24. 
 
Förskolan på övervåningen, Nyckelpigans förskola, kan bestå av högst 21 barn, nu finns 16 
förskolebarn där. De arrenderar lekyta från Knivsta kommun. Lekytan/friytan, som ligger på 
andra sidan gatan, är instängslad och på grinden finns en skylt där bland annat föräldrar 
uppmanas att komma ihåg att stänga grinden eftersom gatan utanför är trafikerad. Friytan är 
på ungefär 725 kvadratmeter, friytan blir därmed ungefär 35 kvadratmeter per barn när 
förskolan är fullbelagd. Boverket rekommenderar att friytan är minst 3000 kvadratmeter samt 
minst 40 kvadratmeter per barn.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att eftersom förskoleverksamhet är planstridig bör 
ett permanent bygglov inte beviljas. Detaljplanens syfte är tillverkningsindustri, kontor samt 
handel. Samhällsbyggnadskontoret anser att det oftast inte går att ta planstridig användning 
som en liten avvikelse eftersom det oftast finns goda skäl att separera vissa verksamheter. 
Att medge exempelvis en kvartersbutik i ett bostadsområde anses vara ett lämpligare 
komplement, trots att detaljplanen kanske bara medger bostad. Det anses olämpligt att 
bevilja bygglov för ändrad användning från kontor till förskola med tanke på förskolebarns 
utemiljö avseende exempelvis buller, partiklar och trafik. Beslutet ska med stöd av 1 kap. 1 § 
PBL vara hållbart över tid och man behöver därmed ha i åtanke att det skulle kunna bli mer 
tillverkningsindustri i området i framtiden.  
 
En annan brist med att ha förskola på denna plats anser samhällsbyggnadskontoret vara 
friytan. Enligt 8 kap. 9 § PBL ska det på exempelvis på förskolor finnas friyta som är lämplig 
och tillräckligt stor. Friytan för Nyckelpigans förskola är endast omkring 35 kvadratmeter per 
barn istället för minst 40 kvadratmeter per barn, vilket Boverket rekommenderar. Friytan är 
dessutom på totalt omkring 725 kvadratmeter istället för minst 3000 kvadratmeter, vilket 
Boverket rekommenderar. Boverket anser dessutom inte att det är lämpligt att friytan ligger 
på andra sidan gatan eftersom att det kan vara trafikfarligt, därtill blir barnen beroende av att 
vuxna följer med barnen över gatan, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att barnen 
vistas mindre tid utomhus. Samhällsbyggnadskontoret anser att det är viktigt att barnen får 
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tillräckligt stor friyta och att det är säkert att ta sig till den. Detta är något som även granskas i 
andra bygglov och detaljplaner. I detta fall anser kontoret att placeringen och den totala 
storleken på friytan är det mest allvarliga, snarare än antalet kvadratmeter per barn.  
 
Kontoret anser även att det inte är lämpligt att bevilja bygglov för annan verksamhet som 
skulle kunna påverka eller hindra möjlig etablering av exempelvis industriverksamhet, vilket 
är planenligt i området.  
 
Förskoleverksamheten bör därför inte etableras mer än nödvändigt. Fler förskolebarn i 
området bör begränsas. Eftersom förskolan kan komma att vara kvar över många år 
framöver kan det vara många barn som påverkas av beslutet. Det bedöms finnas lämpligare 
och säkrare platser för förskola i kommunen. Kontorets samlade bedömning är därför att 
ansökan för ändrad användning från kontor till förskola bör avslås. Situationen är lite 
annorlunda för Ballongens förskola, som är på entrévåningen, eftersom deras friyta ligger på 
samma sida av gatan som förskolan. Dessutom var lagstiftningen år 1995, det vill säga äldre 
plan- och bygglagen, inte lika tydlig gällande vad som kunde tas som liten avvikelse.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att avvikelsen borde beviljas eftersom avvikelse tidigare 
beviljats på platsen. Sökande anser även att det går att ordna friyta och att det inte är några 
större problem gällande buller, partiklar etc jämfört med andra förskolor. Yttrandet går att 
läsa i sin helhet i bilaga 4. Sökandes yttrande ändrar inte kontorets tidigare bedömning. 
Kontoret anser fortfarande att ansökan bör avslås.  
 
Avgift 
Bygglov, negativt  4 181 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 499 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område, läs mer under rubriken Bakgrund  
 
Yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till miljöenheten samt berörda grannar. Miljöenheten skrev 
bland annat vad förskolan behövde tänka på och vad de skulle redovisa gällande exempelvis 
friyta, men de hade i remissen inget ställningstagande om platsens lämplighet. Remissvaret 
går att läsa i sin helhet i bilaga 3. Det inkom inga invändningar från någon av grannarna.   
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att avvikelsen borde beviljas eftersom avvikelse tidigare 
beviljats på platsen. Sökande anser även att det går att ordna friyta och att det inte är några 
större problem gällande buller, partiklar etc jämfört med andra förskolor. Yttrandet går att 
läsa i sin helhet i bilaga 4.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
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Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                       Inkommen 
1             Situationsplan       2020-11-16 
2             Planritningar          2020-11-16  
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
 
Kopia till övriga  
Akten 
 
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 – Remissvar från miljöenheten 
Bilaga 4 – Sökandens svar på kontorets förslag till beslut  
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BILAGA TILL BESLUT. 

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

http://www.poit.se/


Översikt Gredelby 28:5 i Ar (lila område) 
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Från: Göran Nilsson <Goran.Nilsson@knivsta.se>  

Skickat: den 8 december 2020 09:55 

Till: Carina Henriksson Pearce <carina.henriksson-pearce@knivsta.se> 

Ämne: VB: Frågor från Knivsta kommun, dnr BMK 2020-000496, Gredelby 28:5 

Hej Carina! 

Jag vidarebefordrar svar från Ballongens Montessoriförskola, som är belägen på nedre plan. Man 

använder parkeringsplatsen på fastighetens gård. 

Återkom gärna för ev. ytterligare uppgifter! 

 Hälsningar 

Göran Nilsson 

Ostmästargatan 14 

741 39  Knivsta 

Tel. 018 4323484 

Mob. 0706 349060 

______________________________________ 

Från: Marie Eldh (Ballongen) <marie.eldh@ballongen.com> 

Skickat: den 8 december 2020 08:45 

Till: Göran Nilsson 

Ämne: Re: Frågor från Knivsta kommun  

Hej Göran, 

Ballongens Montessoriförskola bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-6 år mellan klockan 

06.30-17.15 måndag-fredag. 

Ballongens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ med montessoripedagogisk inriktning. 

Mycket kort kan pedagogiken sammanfattas i två begrepp; elevens fria val och det förberedda 

rummet. 

Arbetspassen för de äldre barnen (3-6 år) sker oftast på förmiddagen mellan klockan 8.30-11.30 då 

inlärningen är som bäst. 

Vid minst två tillfällen i månaden förekommer även aktiviteter kvällstid i form av styrelsemöten och 

personalmöten. 

Ballongen har tillstånd för 40 barn och har i dagsläget 36 barn inskrivna. Vi är 7 stycken personal 

anställda. 
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Vi har inget gemensamt samarbete med Nyckelpigans förskola som finns i samma byggnad.. Enda 

stället vi vuxna möts på är i trapphuset där brevlådorna sitter och där en av oss hämtar in 

matleveransen från Sankta Maria. 

Ballongen har egen ingång direkt in på gården för föräldrar och barn. 

Ballongen har ett arrendeavtal med kommunen på markupplåtelse om ca 1000 kvm. 

 

Jag vet inte om denna information räcker annars får du höra av dig igen. 

 

Vänligen 

Marie Eldh 

Rektor  

Ballongens Montessoriförskola 

 

 

Den ons 2 dec. 2020 kl 17:52 skrev Göran Nilsson <Goran.Nilsson@knivsta.se>: 

Hej Marie! 

 

Bygg- och Miljönämnden vill ha en verksamhetsbeskrivning för förskolorna på Hyvelgatan med 

uppgifter enligt nedan. Det står såhär: 

 

"Beskriv så utförligt som möjligt hur verksamheten bedrivs. Omfattningen av verksamheten, antal 

barn på vardera våning, antal personal på vardera våning m.m. Finns funktioner som delas mellan 

våningarna. Hur ser parkeringssituationen ut med antal parkeringsplatser. Hur stor friyta finns för 

barnen. Har kommunen givit nyttjanderätt för lek på kommunens mark."  

 

Kan du ge mig uppgifter om det som gäller Ballongen?! 

  

Hälsningar 

Göran Nilsson 

Ostmästargatan 14 

741 39  Knivsta 

Tel. 018 4323484 

Mob. 0706 349060 



Verksamhetsberättelse och Kvalitetsredovisning 
2019–2020 

 
Knivstapedagogernas ekonomiska förening 

 
Avdelning 

I Ur och Skur Nyckelpigans förskola 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Personalkooperativet Nyckelpigan 
 

Verksamhetsberättelse & Kvalitetsredovisning för förskolan 

Läsåret 2019–2020 

Rektor: Malin Wallin 

Adress: Hyvelgatan 30 

741 71 Knivsta 

Tel.018-34 90 20 

Hemsida: www.iurochskurnyckelpigan.se 
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Presentation av förskolan 

Vår förskola ligger i Knivsta, ca.2 mil söder om Uppsala. Skolan är lantligt belägen med 

närhet till skog och mark. Vi har tillgång till både tåg och bussar för utflykter med barnen. 

Vi är en privat förskola som är med i Friluftsfrämjandet och arbetar utifrån den pedagogiska 

inriktningen I Ur och Skur. Förskolan består av en avdelning med max 21 inskrivna barn i 

åldrarna 1–5 år. Under 2019–2020 har antalet barn legat konstant på 16 stycken då vi fått 

beviljat stadsbidrag för minskade barngrupper.  

Rutiner och underlag för kvalitetsredovisningen 

• Planeringspärm och kalender 

• Föräldraenkät via Knivsta Kommun 

• Utvecklingssamtal med föräldrar (Har inte kunnat hållas p.g.a. Coronapandemin. Är 

eventuellt inplanerade till Ht-20 beroende på hur läget ser ut med pandemin) 

• Medarbetarsamtal med personal 

• Intervjuer med barnen och barnobservationer 

• Dokumentation (portfolio), skriftlig och i bild 

• Fortlöpande pedagogiska diskussioner i arbetslaget  

• Möten i ledningsgrupp  

• Samarbete med vårt nätverk i Uppsala 

• Tidigare kvalitetsredovisningar 

Mål: 

 att ha ett så brett underlag för redovisningen som möjligt. 

Måluppfyllelse och analys:  

Under läsåret 2017–2018 utvecklade vi rutinerna till att dokumentera barnens utveckling i 

digitala portfolios. Det ser vi som positivt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. Arbetet för 

personalen blev enklare och dokumentationen mer aktuell för barnen. Detta gör nu att vi 

kan ta del av gammal dokumentation i digital form. Barnens portfolio försvinner inte när 

barnet slutar på förskolan. Det vi ser nu under läsåret 2019–2020 är att dokumentationen 

blir färdig snabbare vilket gör att vi kan återkoppla aktiviteterna fortare till både barn och 

vårdnadshavare. Under hösten 2020 planerar vi att ytterligare effektivisera 

dokumentationen och göra en tydligare koppling mellan aktivitet och läroplansmål. 

Svarsnivån på föräldraenkäten från Knivsta Kommun var under hösten 2019 62,5% vilket gör 

att den är statistiskt säkerställd när vi tar del av det egna resultatet. Vi har också tagit del av 

den totala samanställningen för de enskilda förskolorna i Knivsta Kommun. 

Vi bedömer att vi har ett bra underlag i dagsläget, men hoppas kunna ägna 

dokumentationen med uppföljning och analys mer tid under kommande läsår i våra 

planeringspärmar. 



I det dagliga mötet med barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare och anhöriga, får vi 

viktig och omedelbar respons på vårt pedagogiska arbete. Rutinerna hjälper oss att 

säkerställa fortsatt och utvecklad kvalitet och ger oss pedagoger tillfredställelsen att kunna 

följa vårt eget arbete på lite distans. 

Förutsättningar för verksamheten 

Budget fastställs årligen av styrelsen för föreningen. Inom ramen för budget har de anställda 

på I Ur och Skur Nyckelpigans förskola stort inflytande över ekonomin. På förskolan ansvarar 

vi tillsammans, i samråd med rektor för vår del av budgeten avseende läromedel, 

förbrukningsinventarier mm. 

Förskolan är indelad i två grupper: Lilla gruppen, ålder 1–3, och Stora gruppen 3-5 år. 

Barngruppens storlek kan variera något under läsårets gång. 

Rektor ansvarar, i samråd med huvudman, för den pedagogiska verksamheten. Var och en av 

grupperna har i sin tur en pedagog som, i samarbete med förskolläraren, ansvarar för den 

pedagogiska kvalitén i verksamheten. I rektorns frånvaro tillfaller ansvaret för verksamheten 

biträdande rektor. 

Våra måltider intas i förskolans lokal eller ute på förskolans gård. Pedagoger och barn äter 

lunch tillsammans, minst en pedagog vid varje bord. 

Lunchmaten tillagas av Högåsskolan i Knivsta och levereras av Taxi Stor och Liten med 

värmeskåp i bil. 

Frukost och mellanmål görs i ordning och serveras av förskolepersonalen. De livsmedel som 

serveras är i möjligaste mån ekologiska. 

Nyckeltal för hela förskolan: 

Höstterminen: 16 barn/4,5 heltidstjänster = 3,55 barn/heltidstjänst 

Vårterminen: 16 barn/4,5 heltidstjänster = 3,55 barn/heltidstjänst 

I Lilla gruppen (1–3 år) arbetar: 

Pedagog 1: Utbildad undersköterska.  

Gruppansvarig i samråd med förskollärare. Arbetar 40 t/v. (Anställd sedan 2019) 

Pedagog 2: Arbetar som barnskötare. Arbetar 40 t/v. (Anställd sedan 2008) Har lång 

erfarenhet av arbete i såväl förskola som skola. 

I Stora gruppen (3–5 år) arbetar: 

Pedagog 1: Utbildad barnskötare och ledare i Friluftsfrämjandet (Mulle, Knytte, Knopp) för 

åldersgruppen 3–5. Gruppansvarig i samråd med förskollärare. Arbetar 40 t/v. (Anställd 

sedan 2009)  



Pedagog 2: Rektor, förskollärare och ledare i Friluftsfrämjandet (Mulle, Knytte, Knopp). 

Ansvarar för det pedagogiska arbetet på förskolan och all administration. Arbetar 40 t/v. 

(Anställd sedan 2007) 

Pedagog 3/köksansvarig: Arbetar 25% i barngrupp och 25% som ansvarig för köket. 

Som ersättare vid vidareutbildning/sjukdom av ordinarie pedagoger, arbetar barnskötare 

och förskollärarstudenter från företaget Precatorpedagogerna. 

Utbildning under verksamhetsåret 19/20 

Anställda utbildas kontinuerligt i Brand, Första Hjälpen och Hjärt- och Lungräddning. Inom 

ramen för arbetstid ryms planeringstid, dels gruppvis i arbetslaget, dels enskilt för pedagoger 

med särskilt ansvarsområde. 

Fyra pedagoger deltog i en föreläsning om anpassat ledarskap Vt 20. Föreläsningen gavs av 

Friluftsfrämjandet och Scouterna. 

Reflektionsmöten äger rum två fredagar i månaden och inkluderar all förskolepersonal. Sex 

timmar per månad är avsatta för dessa möten, där tid för pedagogiska diskussioner ges. 

Möte tillsammans med personal från andra förskolor i kommunen sker vid några tillfällen 

varje termin. 

Studiedagar och konferenser planeras så att all personal som berörs kan delta. 

Knivsta kommun genomför en årlig enkätundersökning bland våra familjer. 

Det systematiska kvalitetsarbetet 

Förskolan arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet via dokumentation av 

det dagliga arbetet i verksamheten och hur det arbetet kan förbättras.  

Planeringspärmarna är ett pågående arbete där personalen har insyn och delaktighet i det 

pågående arbetet. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

Vilket resultat har arbetet mot målet gett.  

1. Arbetet mot målet har inte alls påbörjats.  

2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet har inletts.  

3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet. 

4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 

5. Målet är nära.  

6. Målet uppnått. 



Resultat, måluppfyllelse och analys

Områden: 

Normer och värden  

Prioriterat mål från Läroplanen  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla 

• Utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

I lilla gruppen har vi dramatiserat böcker från Vem-serien av Stina Wirsén. Vi har bland annat 

dramatiserat boken Vem är stor? De har också gjort hus till Babblarna för att synliggöra 

Barnkonventionens artikel 27, - Varje barn har rätt till en bostad, kläder, mat och rent vatten. 

Stora gruppen har också arbetat med Barnkonventionens artiklar t.ex. artikel 30, - Ett barn 

som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. 

Vi uppmärksammade samernas nationaldag. Vi tittade på film och samernas liv och diskuterat 

vilka samerna är. Vi stekte renskav och smakade på hjortronsylt. De stora barnen har också 

scannat QR-koder och tittat på film om de olika artiklarna ur barnkonventionen. Vi 

uppmärksammade också FN-dagen då vi läste Kompisböckerna baserade på 

barnkonventionen. 

Vi har tydliggjort orden i vårt värdegrundsarbete t.ex. ansvar, gemenskap osv genom 

dokumentationer. Vi har även berömt och bekräftat det som är bra. I det dagliga pedagogiska 

arbetet verkar vi för att pojke resp. flicka får lika mycket utrymme, uppmuntrar 

inlevelseförmåga för att förstå hur andra känner, och att ”göra förlåt”. Viktigt är också att ha 

glad ögonkontakt med varandra, skratta och ha roligt tillsammans. 

Genom att vara goda förebilder för barnen, skapar vi förutsättningar att utveckla empati, 

trygghet, allas lika värde, livsglädje, egenvärde och ett livslångt lärande. 

Vi har diskuterat värdegrundsfrågor på våra personalmöten - vad står jag i denna fråga? 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

På grund av Coronapandemin har vi inte kunnat utföra och utvärdera de planerade 

aktiviteterna från verksamhetsplanen. Vi känner att vi inte är klara med det här målet. Vi 

befinner oss bara i början och kommer därför att fortsätta arbeta med detta mål under nästa 

läsår. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet.



Analys – Varför blev det som det blev? 

Vi är medvetna pedagoger som arbetar mot tydliga mål. Vi har valt att prioritera Normer och 

värden under läsåret. Tyvärr kan vi inte rättvist analysera resultatet då det är begränsat på 

grund av Corona. Vi känner att vi kommit en bit på vägen, men det är en bra bit kvar. Det vi 

kan säga är att de aktiviteter vi genomfört har fallit väl ut hos barnen och att de tyckt det varit 

roligt och givande.  

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi fortsätter diskussionen om normer och värden i arbetslaget. Vi strävar efter att fortsätta 

följa vår ”röda tråd” och vara goda förebilder för barnen. Vi fortsätter fokusera på detta vid 

dokumentationer och dyl. för att synliggöra detta för barnet själv. Vi fortsätter att arbeta 

vidare med det här som ett prioriterat mål under Ht20-Vt21. 

Omsorg, utveckling och lärande 

Prioriterade mål från Läroplanen  

Språk och kommunikation 

• Utveckla sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier såväl digitala som 

andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Barnen har tränat sin förmåga att lyssna på varandra och att våga ge uttryck för egen 

uppfattning i de gruppaktiviteter som vi har haft inom språkområdet och under barnråden.  

Vi har läst fysiska böcker och digitala böcker på Polyglutt. Vi har arbetat med situationskort 

där barnen har fått samtala om situationen och berätta om vad de tror händer på bilden. Vi 

har scannat QR-koder med filmer från UR som t.ex. Skrutt.  

Under Vt20 arbetade vi med barnens begynnelsebokstav. Barnen fick sy sin bokstav i kartong 

och vi parade också ihop versaler och gemena. Barnen gjorde också egna namnskyltar. 

Lilla gruppen har arbetat med bland annat babblartema. De har läst böcker, flanosagor med 

tecken och dramatiserat t.ex. Lisen vill inte sova. De har byggt babblarhus av mjölkkartong och 

babblare av pappersrör. De har också tolkat bilder på fåglar och samtalat om fågelns färger 

och utseende. De har med hjälp av silkespapper skapat en sinnesupplevelse med fokus på 

färger och visuellt intryck.   

Stora och lilla gruppen tittade på solrosfält på projektorn. De fick sedan måla solrosor med 

akrylfärg. 

Stora gruppen skapade illusioner då det ser ut som att de blåser löv på bilden. 

 



Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Alla barn i åldrarna 4–5 år kan nu skriva sitt namn själva utan hjälp. De har också ett intresse 

för vad ord börjar på och några börjar knäcka läskoden. De har också visat ett ökat intresse för 

gemena bokstäver. 

Lilla gruppen har genom sitt arbete med att dramatisera barnböcker ökat de yngsta barnens 

förmåga att uttrycka sig och bli mer verbala. De har lärt sig att kommunicera med enkel 

teckenkommunikation. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

6. Målet uppnått. 

Analys – Varför blev det som det blev? 

Genom att barnen har fått tid och möjligheter till att diskutera och lyssna på varandra har de 

fått en ökad förståelse för att de inte alltid tänker lika och fått hjälpmedel för hur de ska lösa 

de problem som uppstår. De har genom litteraturläsning fått ett ökat ordförråd och intresse 

för ordens innebörd och hur de stavas. 

Lilla gruppen har, genom att pedagogerna tagit tillvara på barnens intresse och nyfikenhet för 

dramatiserade sagor, utvidgat barnens ord och begreppsförråd. Vi såg också vid 

dramatiseringen av sagor att de flesta vågade ta plats och härma det som händer i berättelsen.  

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi behöver fortsätta arbetet med att öka självförtroendet, självbilden och självständigheten 

hos barnen genom att ge verktyg för olika samspels- och kommunikationsstrategier som t.ex. 

teckenkommunikation och drama. 

Matematik 

Prioriterat mål från Läroplanen  

• Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp. 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Vi har själva skapat mycket material för att främja barnens förståelse för matematik. Vi har 

arbetat med bråk, geometriska former, klockan, färglära, siffror och räknat addition och 

subtraktion. Vi har letat former i naturen, räknat antal med olika material, lagt räknepussel 

etc. En del arbete har skett i grupp, men också enskilt med en till två barn.  

Stora gruppen har bland annat sorterat naturmaterial, lagt mönster av naturmaterial, bland 

annat påskägg utomhus av kastanjer, stenar, pinnar och kottar. 



Vi har arbetat med färglära då färgade isbitar har fått smälta tillsammans i glas och vi 

undersöker vilka färger som uppstår när de blandas. 

Både stora och lilla gruppen har arbetat med längd. Vi planterade en tussilago i en kruka 

tillsammans med en linjal. Barnen observerade hur mycket tussilagon växte varje dag.    

Lilla gruppen har haft vattenlek då de öst vatten med olika mått. Vad är mycket, vad är lite? 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Barnen visar intresse för matematik och tycker att det är roligt att räkna. Inte bara i 

gruppverksamhet, utan även under hela dagen i vardagssituationer. De räknar tallrikar, kottar 

i skogen, hur många barn som är på förskolan. De äldre barnen försöker förklara för de yngre 

barnen och lära dem räkna. Många av barnen kan räkna på andra språk än sitt modersmål.  

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

6. Målet uppnått. 

Analys – Varför blev det som det blev? 

Det material som vi själva skapat har väckt barnens intresse. Det har varit lätt att arbeta med 

och att även ta med ut på gården/skogen, vilket lett till fler arbetstillfällen. Att arbeta med 

tussilago och längd-temat blev lyckat då barnen såg en snabb förändring. På en vecka växte 

blomman ca 10 cm. 

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Verksamheten utformas så att barnen får möjlighet att upptäcka matematiken i meningsfulla 

och lekfulla sammanhang. Förskolan erbjuder barnen olika former av matematik. Barnen lär 

sig olika begrepp, känner igen former, färger och mönster och ser antal, turordning och känner 

igen lägesord. Vi ska ha samtalet i fokus och använda de rätta begreppen. 

 

Naturvetenskap/teknik 

Prioriterat mål från Läroplanen  

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla 

kemiska processer och fysiologiska fenomen.  

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Vi är tillåtande och nyfikna pedagoger som tillsammans med barnen har utforskat närmiljö 

och natur. Vi har gjort olika experiment med vatten, is, färg och olja. Vi har haft vattenlek inne 

och ute där vi har låtit barnen ösa, hälla och mäta. Vi har odlat t.ex. krassefrön, solrosor, 

honungsört mm. Vi har upptäckt teknik i vardagen t.ex. gunga och bygga. Barnen i den stora 

gruppen har fått testa på att konstruera med hjälp av olika sorters material och fått använda 



sin fantasi för att skapa. De har gjort bland annat börjat göra en bondgård. Ute har vi tillverkat 

egna bihotell. Vi har gjort lavalampor av vatten, olja, karamellfärg och brustabletter.  

Tillsammans har grupperna samtalat om återvinning och återbruk. Vi har använt mycket 

återbrukat material i vårt skapande.  

Lilla gruppen har planterat krassefrön på disktrasor för att se hur de kan växa utan jord. De 

har byggt babblarnas hus av mjölkkartonger. Vi har gett barnen möjlighet att utforska enkel 

teknik i vardagen genom att låta på- och avklädning ta tid t.ex. att få försöka själv att dra upp 

dragkedjan på jackan, hur ser den ut? Hur fungerar den? 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Barnen har fått testa på olika tekniker och experiment. Tyvärr har vi inte lyckats fånga barnens 

intresse på det sätt som vi önskat. De har inte visat att de velat bygga vidare på den nya 

kunskapen. Tidsmässigt hann vi inte med att presentera andra former av experiment för 

barnen under våren på grund att hög frånvaro i barngruppen. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

5. Målet är nära.  

Analys – Varför blev det som det blev? 

Barnen är mycket intresserade av återvinning och miljö, vilket gör att det är lätt att arbeta 

med och spinna vidare på. Barnen blir nyfikna, positiva och intresserade. Tyvärr vad det ett 

tema som vi arbetade med under våren. Vi kunde inte arbeta klart med de aktiviteter som vi 

planerat att göra denna vår p.g.a. Coronapandemin. 

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Kartlägga den nya barngruppen och utifrån ”resultatet” fortsätta och utveckla arbetet utifrån 

barnen. Fortsätta finna och synliggöra naturvetenskap och teknik i vardagen, ge barnen 

förutsättningar till att experimentera, utforska, konstruera och väcka intresset hos dem inom 

dessa områden. Vi personal måste våga prova och ta stöd av kollegor och andra när vi själva 

känner oss osäkra. Ta vara på och fånga barnens intressen för att arbeta vidare. Arbeta i små 

grupper som ökar varje barns möjlighet. Använda närmiljön och barnens intresse. 

Social kompetens och värdegrund 

Prioriterat mål från Läroplanen  

• Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 

gemensamma regler. 

 

 



 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Pedagogerna har strävat efter att möta alla barn på deras egen nivå, att de tillåts utvecklas i 

sin egen takt och utifrån egna förutsättningar. Det är viktigt att alla barn känner sig sedda och 

får lära sig att hantera både positiv och negativ respons. Likabehandlingsplanen och Tio 

kompisböcker baserade på barnkonventionen är en viktig del i det arbetet. Vi har arbetat 

mycket utifrån kompisböckerna när det gäller tolerans, barns lika värde och rätt att utvecklas. 

Vi arbetar mycket med att få barnen att förstå att NEJ är ett NEJ och STOPP är STOPP oavsett 

om tillsägelsen kommer ifrån en kompis eller en vuxen. Likaså eftersträvar vi att barnen måste 

lära sig lyssna första gången någon säger till, vilket övar orsak/verkan begreppet.  

I stora gruppen har vi bland annat arbetat med boken Barnen i Kramdalen. Boken ska bidra 

till att öka förståelsen för andra, även för de som är födda med särskilda behov eller har 

andra förutsättningar. Sagan visar att alla är unika och har olika värdefulla egenskaper. I 

slutet av boken finns frågor som kan användas som diskussionsunderlag mellan barn och 

vuxen. 

Vi har sett filmerna om Barnkonventionen. Alla barns rätt är en interaktiv bilderbok för stora 

som små om barns rättigheter. Vi gjorde QR-koder av filmerna som är fyllda av bilder, 

animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i 

barnkonventionen. Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning. 

Filmerna är baserad på Pernilla Stalfelts bilderbok och tolkning av barnkonventionen. Här 

hittar man: 

• Barnkonventionens 54 artiklar 

• originalillustrationer och text av Pernilla Stalfelt 

• roliga animationer och spännande ljudeffekter 

• uppläsare Pernilla Stalfelt 

Filmerna Alla Barns Rätt är ett samarbete mellan Bris, Ecpat, Plan Sverige, UNICEF, Rädda 

Barnen, SOS Barnbyar, World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen och 

Arvsfonden 

 

Lilla gruppen har övat på att säga STOPP och NEJ genom dans som t.ex. Drakdansen och 

Hänga med dansen. 

 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Vi upplever att alla barn på förskolan har ett inflytande i förhållande till var de just för tillfället 

befinner sig i sin utveckling. På förskolan kommer barnen till tals i det löpande vardagsarbetet 

genom kommunikation och samspel. Barns lärande pågår hela tiden och barnen har möjlighet 



att uttrycka sin vilja och uppfattning i situationer som berör dem. De gör nya erfarenheter när 

vi låter dem pröva sina teorier. Vi har en god möjlighet att göra barnkonventionens mål 

levande i vår verksamhet genom att vi pratar om integritet och allas lika värde som en naturlig 

del i vår vardag med barnen. Barnens tankar och synpunkter möts med lyhördhet och intresse 

från oss pedagoger.  

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

Stora gruppen: 6. Målet uppnått. 

Lilla gruppen: 4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 

Analys – Varför blev det som det blev? 

Pedagogerna har haft ett stort intresse och sett vikten av att lyfta fram de här viktiga bitarna 

i sitt dagliga arbete.  

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi fortsätter att låta barnen vara delaktiga i utformningen av förskolans inom- och 

utomhusmiljö. Vi fortsätter med att arbeta med de Tio kompisböckerna och 

Barnkonventionen. Vi vill att barnen ska känna att deras åsikt är viktig och att de har möjlighet 

att påverka sin tid hos oss på förskolan. Vi kommer att utveckla nyttjandet av t.ex. lärplattan 

för att synliggöra verksamheten och möjliggöra delaktighet. 

Skapande 

Prioriterat mål för förskolan 

• Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och 

kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer 

som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Vårt besök på Bondgården var mycket positivt för alla de barnen som var med. De visade 

hänsyn och respekt för djuren genom att vara försiktiga och klappa fint. Vi har också 

tillverkat djur i olika material för att ta tillvara på barnens inflytande, skapande förmåga och 

kreativitet. Vid dessa stunder har vi även att fått in en del olika matematiska begrepp som till 

exempel färg, storlek, mätning och antal mm. 

Under vårt tema har digitalkameran varit ett verktyg för barnen att dokumentera sitt arbete 

om djur och natur. Lärplattan har också fungerat som ett stöd för barnen i deras språkliga 

utveckling och genom dokumentationen har också barnens kunnat vara delaktiga och det 

har gett dem möjlighet till att stärka deras identitet. 

 

 



Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Valet av temat gjorde vi utifrån barnens intresse och att vi hade möjlighet att göra ett 

bondgårdsbesök. Till bondgården åkte vi buss och under en period lekte barnen att de åkte 

buss. Detta skulle vi fångat upp bättre och arbetat mer med. Om vi hade haft möjlighet att 

arbeta med detta tema under våren så skulle vi ha kunnat välja arbetsmetoder som sånger 

och lekar om djuren.  

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

5. Målet är nära.  

Analys – Varför blev det som det blev? 

Genom att Corona kom emellan så kunde vi inte arbeta vidare med temat under våren p.g.a. 

för få barn och att all verksamhet skedde utomhus. Vi kunde inte avsluta temat som vi tänkt. 

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi avslutar temat under hösten 2020 med att färdigställa bondgården om vi kan vistas 

inomhus. Vi introducera också lekar med bondgårdstema tillsammans med barnen. Vi vill 

erbjuda ett brett utbud av skapande verksamhet som berikar barnens tillvaro på förskolan. 

Vi vill ge barnen möjlighet att lustfyllt utveckla alla sina sinnen och utforska olika material, 

tekniker och uttrycksformer. Processen är det viktiga inte slutresultatet. 

Lek 

Prioriterade mål för förskolan 

• Utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Den fria leken är mycket viktig för barnen. Det är i leken som de bearbetar alla intryck och 

situationer som de kommer i kontakt med. Barnen behöver lära sig lekregler och leksignaler 

från andra barn. På så sätt får de lättare att skapa nya varaktiga relationer till andra människor 

och hur det fungera i grupprelationer. Barnen leker för att det är roligt och i och med att det 

är roligt att leka befäster barnet kunskaper och färdigheter det redan kan. Vi som arbetar med 

barnen observerar hur de fördelar roller, vilka lekar de leker, vilka barn som leker med 

varandra och hur de löser konflikter. Detta ligger som ett underlag till våra barnobservationer 

som i sin tur hjälper oss vid utvecklingssamtalen med föräldrarna.  

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Även vid verksamhetens styrande rutiner som exempelvis vid lunchen tar barnen tillfället att 

fantisera ihop ett lekscenario, vilket vi pedagoger ger tillåtelse till. Leken är fri om barnen 

själva känner sig fria. Om de barn som deltar i leken känner att de kan bestämma över sig 

själva och att de kan gå in och ur leken när de vill, anser vi att leken är fri. Vi har våra rutiner 



under dagen, men dess emellan styr barnen ganska mycket. Det de önskar göra följer vi och i 

stora drag är det barnen som styr utifrån intressen och behov. Leken är också viktig för 

bearbetning av olika händelser som sker i barns liv. Vi menar vidare att det är viktigt att leken 

fungerar bra, då leken utgör en del av barnens vardag. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

5. Målet är nära.  

Analys – Varför blev det som det blev? 

Under Coronapandemin har vi haft all verksamhet utomhus och barnen kan då vara mycket 

mer motoriskt aktiva och högljudda, detta hade inte fungerat inomhus då ytorna är mer 

begränsade. Barnen leker mer över gränserna i lekar ute på gården jämfört med om de leker 

inne i förskolans lokaler, detta gäller både mellan åldrarna och mellan grupperna på förskolan. 

Ute blir de mycket mer tillåtande mot varandra. Det uppstår inte lika mycket konflikter.  

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Alla barn lär på olika sätt. Det finns lekar som för vissa barn skapar möjligheter för lärande, 

men som för andra barn inte alls skapar samma förutsättningar för lärande. Vår uppgift är 

att fånga lärandet i leken, och bidra till varje barns lärande utifrån det enskilda barnets 

förutsättningar.  

Vi vill ge fantasin och leken en central plats på vår förskola och ge barnen möjligheter att få 

obruten tid att leka. I den fria leken utvecklar barnen alla sina sinnen, sina sociala 

färdigheter, sin tankeverksamhet och befäster sina kunskaper. Pedagogerna ska ordna för 

lek, se till att det finns material, hålla koll på leken, se här det behövs stöttning och 

inspiration och när man inte ska störa. 

Hälsa/rörelse/hållbar utveckling 

Prioriterade mål för förskolan 

• Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Vi har haft samtal och diskussioner kring hälsa, miljö och fysisk rörelse. Vi har främjat 

rörelseaktiviteter, vistelse i skogen där vi haft rörelsebanor, Mullegymnastik och fri lek. Låta 

barnen lära sig respekt, att ta hänsyn och ansvar, respektera och lyssna på varandra.  

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Vi har haft en positiv utveckling av maten – lunchbuffén innehåller mycket mer grönsaker 

och vi har satsat på nästan uteslutande ekologiska varor. Vi har kommit mycket långt i tänket 



kring hållbar utveckling som genomsyrar hela verksamheten. Allt från återvinning till 

återbruk. Vi har pedagoger som har gått Friluftsfrämjandets miljöutbildning. Vår miljöplan 

bygger på Friluftsfrämjandets filosofi.  

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

6. Målet uppnått. 

Analys – Varför blev det som det blev? 

Vi har ett stort fokus på arbetsglädje, att ta hand om varandra, vår hälsa och att respektera 

varandra. Intresset för hållbar utveckling genomsyrar hela verksamheten.  

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi ska utveckla våra tankar, diskussioner och planer kring vår utemiljö. Vi ska ha fortsatt 

fokus på hållbar utveckling – återbruk är prioriterat. 

 

Helhet/allsidighet 

Prioriterade mål för förskolan 

• Utveckla sin självständighet och tillit till sin egna förmåga. 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Vi har gett barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet. Vi har lyssnat 

på barnens åsikter, tankar, behov och intressen och utformat verksamheten och miljön efter 

det. Vi har gett dem kunskap om vad demokrati innebär och de har fått tagit eget ansvar för 

t.ex. matsituationen, påklädning och hygien. Vi har också särskilt uppmärksammat att flickor 

och pojkar får lika stor möjlighet att påverka. 

• Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ. 

• Vi planerar ihop med barnen och låter dem påverka matsedel, 

verksamhet eller inköp. 

• Vi anpassar miljön så att val kan göras. 

• Vi låter barnen få se konsekvensen av sitt handlande i olika situationer. 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Alla barn erbjudits samma leksaker och aktiviteter. Vi har haft aktiva diskussioner med 

barnen om att man inte måste följa normen. Vi har läst könsöverskridande böcker, vilket har 

skapat tillfällen till diskussion. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 



 

Analys – Varför blev det som det blev? 

På grund av frånvaro bland personalen under våren har vi inte kunnat arbeta på det sätt som 

vi tänkt med detta område. Vi diskuterar dagligen med barnen om hur man ska vara mot 

varandra, att visa respekt samt att våga stå för sina åsikter och känslor. Där har vi en bit kvar 

då vi märker att flera av barnen inte vågar visa med ord och handling om de känner sig 

felaktigt behandlade samt att flera barn inte respekterar ett nej. 

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi ska arbeta mer med hur man är en bra kompis, att visa respekt för varandra samt att våga 

säga ifrån. Vi ska vara goda förebilder och lyfta och stötta de barn som inte vågar samt visa 

på att man inte måste följa den typiska normen. 

Förskola och hem 

Mål för förskolan 

• Förbättra informationen om barnens utveckling/lärande till 

vårdnadshavarna för ökad delaktighet. 

 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Arbetslaget har fortlöpande haft samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling 

och lärande både i och utanför förskolan. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att genomföra 

utvecklingssamtal eller föräldramöte på grund av Coronapandemin. 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Vi har förmedlat information vid inskolning kring förskolans rutiner, den pedagogiska 

verksamheten och föräldrarnas förväntningar på förskolan.  

Vi har haft daglig kontakt vid hämtning och lämning.  

Vi har bjudit in föräldrar till att delta i vår dagliga verksamhet.  

Arbetat för ett föräldraråd.  

Föräldrarna har under året haft möjlighet att svara på en enkät från Knivsta Kommun där de 

ges möjlighet att tycka till om vår förskola. 

Bedömning – Hur väl lyckades vi? 

Föräldrarna har visat uppskattning kring våra dagliga möten. Vår Facebooksida med 

information och bilder från verksamheten är mycket uppskattad.  

 



Kommentarer från föräldraenkäten HT19: 

”Vi tycker att det är jättebra att Nyckelpigans förskola har så lågt antal barn! Det ger en trygg 

och familjär känsla.” 

”Ni gör ett superarbete med våra barn.” 

”Enligt mig 100% bättre än Tallbacken där vi hade storebror ett tag innan vi bytte.” 

”Ni gör ett grymt arbete för våra barn:” 

”Vi skulle absolut rekommendera Nyckelpigans förskola.” 

Analys – Varför blev det som det blev? 

Just nu finns det inget intresse från föräldrarna att starta igång ett föräldraråd. 

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Vi fortsätter att erbjuda föräldramöten och bjuder in föräldrar till dagliga samtal, dropp-in 

kaffe m.m. då Coronapandemin har lugnat sig. Personalen ska arbeta för att fortsätta behålla 

arbetsglädjen. 

Övergång och samverkan 

Mål för förskolan 

• Att alla barn ska klara av övergången från förskolan till förskoleklassen 

på bästa sätt. 

 

Analys Åtgärder för att nå mål – Hur gjorde vi? 

Pedagogerna har utbytt kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklassen. 

Skriftligen har vi informerat mottagandet förskollärare om barnets behov av stöd och 

stimulans. På grund av Coronapandemin så har mottagande förskollärare inte varit på ett 

besök hos barnen på förskolan. Vi har heller inte besökt mottagande skola. Vi har 

tillsammans tittat på film om hur det är att börja skolan ur ett barns perspektiv via UR. 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

Vi har haft varierad kontakt med de olika mottagande skolorna som har varit aktuella för 

barnen under vårterminen 2020. Vi har tagit del av den information som skickats ut av 

Knivsta Kommun. 

Resultat – Vad blev det av det vi gjorde och hur vet vi det? 

6. Målet uppnått. 

 



Analys – Varför blev det som det blev? 

Barnen har sett fram emot att få börja i förskoleklassen och på fritids. De har känt sig trygga i 

skolans miljö och med skolans personal. 

Åtgärder för utveckling – Hur går vi vidare? 

Förskolan kommer fortsätta att arbeta med de överlämningsdokument som framtagits för 

överlämning mellan förskola och skola. Vi kommer att delta i de träffar som anordnas under 

vårterminen 2021 inom aktuella skolområden.  

En likvärdig utbildning 

Vi har inte haft resursstöd från kommunen under det gångna läsåret, men naturligtvis 

fördelar vi våra egna resurser utifrån barnens individuella behov. 

Mål: 

Vi ser det enskilda barnet och dess behov av stöd och hjälp. Vi utgår från att alla barn har 

särskilda behov och att det är vår uppgift att tillgodose dessa behov. I särskilda fall och under 

särskilda omständigheter behövs ekonomiskt stöd i form av ett tilläggsbelopp från 

kommunen. 

Måluppfyllelse och analys: 

Kontinuerliga observationer och dokumentation av barngruppsarbetet hjälper oss att följa 

det enskilda barnets utveckling. 

”Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska 

ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det 

innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans 

resurser därför inte ska fördelas lika” (Lpfö 18 sid. 6) 

Vi dokumenterar och gör individuella handlingsplaner när behov finns. Dessa 

handlingsplaner och pedagogiska dokument är till hjälp vid kontakt med kommunen 

och/eller BUP/BVC/logoped. 

I verksamheten blir det väldigt tydligt att de barn som har svårigheter i en större grupp ofta 

har lättare att fungera i en lite mindre grupp. De svårigheter som är tydliga även i en mindre 

grupp blir ändå lättare att hantera och barnet/barnen kan få mer individuellt stöd i en 

mindre grupp. 

I vår verksamhet delar vi in barnen i mindre grupper under den del av dagen då vi arbetar 

med t.ex. Mulle, Knytte och Knopp. En pedagog arbetar tillsammans med 5 eller 6 barn och 

övriga barn har andra aktiviteter tillsammans med de andra pedagogerna.  

 



Förståelse och medmänsklighet  

Vi har flera tvåspråkiga barn i förskolan. (finska och litauiska) 

”Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina 

tankar om livsfrågor.” (Lpfö 18 sid. 5) 

Barn med annan kulturell bakgrund än den svenska är berikande och en tillgång, både för 

vårt arbete med språk och kultur. Vi vill försöka ta tillvara den kompetens som finns hos 

såväl pedagoger som föräldrar och andra släktingar. Vi vill väcka intresse och nyfikenhet hos 

våra barn kring olika sätt att leva och vara. Vi har lärt oss sånger, lyssnat på böcker på 

barnens hemspråk och uppmärksammat ländernas nationaldagar. 

Mål:  

Barnen har fått hjälp med vardagsspråket och vi har uppmärksammat på olika sätt att det 

finns flera olika språk.  

Måluppfyllelse och analys: 

Vi har i dagsläget ingen plan för detta område då vi har väldigt få barn som har annat 

modersmål är svenska. Det finns en utbildad modersmålspedagog på förskolan som 

fortsätter med att hjälpa de barn som behöver modersmålsstöd. Inga föräldrar som har 

annat modersmål än svenska har önskat mer stöd än det som förskolan har gett. 

Likabehandlingsplan 

Förskolan arbetar gemensamt i arbetslaget fram, och utvecklar, likabehandlingsplanen. 

Mål: 

Vi vill att alla på förskolan känner till vår Likabehandlingsplan, att barn och föräldrar vet vad 

som står i planen och hur vi arbetar för att införliva den i vår dagliga verksamhet. 

Under höstens planeringsdagar utvärderas Likabehandlingsplanen på nytt inför kommande 

läsår. Pedagogerna presenterar sedan planen för barnen och utformar sedan tillsammans 

regler som sätts upp på dörren till kapprummet. Likabehandlingsplanen finns uppsatt på vår 

anslagstavla i hallen. 

Våra ledord är: 

Kunskap – Glädje – Gemenskap – Trygghet – Respekt 

På I Ur och Skur Nyckelpigans förskola arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga 

och respekterade. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom att dela barnen i 

mindre grupper, där alla blir sedda och hörda. Trygga barn vågar visa vad de tänker och 

känner.  



Våra Trivselregler är: 

Alla betyder lika mycket 

Vi är snälla mot varandra 

Alla får vara med i leken, ingen lämnas ensam 

Vi använder ett vårdat språk och pratar trevligt med varandra 

Vi hjälps åt att hålla förskolan fin 

Vi går inne och springer ute 

Vi lyssnar på varandra  

Måluppfyllelse och analys: 

Vi har haft en bra stämning hos oss och vi bemödat oss om att ha en trevlig samtalston mot 

varandra. Detta har gällt både vuxna och barn. Bara om vi vuxna verkligen respekterar och 

sätter värde på varandra kan vi fungera som positiva förebilder för våra barn. Artighet är ett 

sätt att visa varandra respekt. Respekt för det enskilda barnet är vad I Ur och Skur 

pedagogiken bygger på. 

Barn och pedagoger har tillsammans skrivit enkla regler för samvaron på förskolan. På så vis 

har vi något att referera till vid en konflikt, t.ex. ”vi har kommit överens om att vara snälla 

och trevliga mot varandra här på förskolan.” Dessa regler har vi satt upp i hallen för 

föräldrarnas kännedom. 

Vi har använt oss av Bamses situationskort för att hjälpa barnen hitta lösningar på moraliska 

frågor som t.ex. vem får vara med? Hur känns det för den som inte får vara med? När kan 

och ska man säga ”nej” osv. På förskolan råder nolltolerans mot alla former av kränkande 

behandling. 

Genus 

Alla barn är olika individer med egna personligheter, intressen, drömmar och erfarenheter. 

De ska bemötas med respekt för sin person. Alla barn har samma rättigheter att växa och 

utvecklas optimalt. Alla barn har rätt att utveckla sina intressen i en tillåtande miljö präglad 

av tolerans.  

På förskolan har barnet rätt att på ett fördomsfritt sätt bemötas av pedagoger som 

ifrågasätter och aktivt utmanar sina egna fördomar om manligt respektive kvinnligt. 

 

 

 



Mål: 

Inget barn ska känna sig styrd eller begränsad av könstillhörighet. 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i 

den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.” (Lpfö 18 sid. 

13) 

Måluppfyllelse och analys:  

Alla aktiviteter på förskolan är till för alla barn. All verksamhet som erbjuds på förskolan är 

precis lika populärt hos båda könen. Byggrummet är välbesökt av både pojkar och flickor. 

Lego, bilar, pussel, pärlplattor och bygglek attraherar alla barn, oavsett ålder och kön.  

” Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som 

begränsar barnens utveckling, val och lärande.  ” (Lpfö 18 sid. 7) 

Det arbetsmaterial som skogen erbjuder och som vi pedagoger själva tillverkar gör ingen 

skillnad på flickor och pojkar. Vi diskuterar ofta genusperspektiv i personalgruppen och 

bemödar oss om att tilltala våra barn på ett könsneutralt sätt.  

Alla våra barn får synas och höras, allas åsikter är lika mycket värda. 

Vi funderar och diskuterar mycket kring våra egna föreställningar kring genus och vi 

grupperar aldrig barnen efter kön. 

Kulturaktiviteter 

Vi köper kontinuerligt nya böcker till förskolan. Både bilderböcker och högläsningsböcker. Vi 

prioriterar högläsning och vår målsättning är att skapa läslust hos barnen. Förskolan såg 

föreställningen ”Larmet går”, som spelades på brandstationen i Knivsta.  

Verksamhetsutveckling  

Dokumentation, utvärdering och klagomålshantering 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande 

behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja 

och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande 

och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs 

också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i 

verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som 

intressant, rolig och meningsfull.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 



förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, 

känna sig trygga och ha roligt i förskolan.  

Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. 

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. (Lpfö 18 sid. 18) 

Så här har vi arbetat under läsåret 

Vi har följt de rutiner som finns i dokumentet “Kvalitetsarbete i praktiken” (Skolverket). 

Pedagogerna har under året på sin planeringstid, planeringsdagar och på APT dokumenterat 

utifrån de utvecklingsområden och mål vi satte i höstas. Vi har alltid bildspel i hallen från 

verksamheten, formella och informella barnintervjuer och i samtalen har vi 

verksamhetsmålen som ram och utifrån den tittar vi på gruppens och individens behov, 

lärande och förmågor just nu. 

Det här året har vi fortsatt utveckla och uppdatera vår Facebooksida och vår hemsida där 

föräldrarna löpande kan följa verksamheten. Pedagogerna skriver och visar med bilder vad 

som sker i verksamheten.  

Reflektioner och diskussioner pågår ständigt och dokumenteras löpande i våra 

planeringspärmar. Vi arbetar löpande med en fotodokumentation som används både för att 

kontinuerligt visa våra föräldrar vårt vardagliga arbete på förskolan och som en grund i 

utvecklingssamtalen. I år har vi gemensamt skapat mer utrymme för reflektion och 

uppföljning av målarbetets gång, i den egna planeringstiden och på de pedagogiska träffarna 

vilket i sin tur betydligt underlättat utvecklingsarbetet och slutligen utvärderingsfasen. Vi 

behöver fortsätta utveckla möjligheterna till detta och göra det ännu tydligare nästa läsår. Vi 

pedagoger har upptäckt hur viktigt det är att målen i våra förbättringsområden inte är för 

allomfattande, vilket kan göra det svårt att både följa upp och mäta.  

Utvecklingsområde  

Hela förskolan:  

Den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsredskap som vi kommer att arbeta aktivt 

med i den dagliga verksamheten. Vi vill också systematisera den vidare. Vårt mål blir att 

kunna reflektera regelbundet varje vecka i arbetslaget.  

Lilla gruppen:   

Utveckla trygghet i sig själva. 

 

 



Stora gruppen: 

Utveckla verktyg och ett gemensamt förhållningssätt i att hantera konflikter och känslor hos 

de äldre barnen och att vara öppna och bjuda in alla i gruppen. 

All form av verksamhet med barnen är levande och förändras ständigt. Olika förutsättningar 

såsom barngruppens sammansättning och ekonomi styr vår utveckling. Om det uppstår ett 

stort problem eller om vi har olika åsikter träffas föräldrar och pedagoger för att reda ut 

situationen. Om detta inte fungerar deltar ordförande/personalansvarige eller någon annan 

från styrelsen vid nästa möte.  

Vi anser att vi, på goda grunder, kan hävda att vår pedagogiska verksamhet håller en hög och 

jämn kvalitet. Vi som arbetar på förskolan har haft tid på oss att forma verksamheten till vad 

den är i dag och vi känner stolthet och glädje varje gång vi visar upp eller berättar om vår 

förskola. 

Det ligger mycket arbete och engagemang bakom de rutiner och den metodik vi försöker dela 

med oss av här. Denna kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse är en sammanfattning 

av vår verksamhet och visar på våra målområden. 

 



Bygg- och miljönämnden Datum YTTRANDE

Handläggare 2021-03-11 Diarienummer

Christer Solander HS.2021.117

Knivsta kommun

Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande på remiss om bygglov för ändrad användning av kontor
till förskola med adress Gredelby 29:5 (Hyvelgatan30) -
BMK 2020-000496

Bakgrund

Remissen avser att ändrat tidsbegränsat bygglov för förskola med adress Gredelby 28:5 (Hyvelgatan 30)
Detta ärende avser permanent bygglov för förskola på övervåningen. I bottenvåningen i samma byggnad
finns en annan förskola som redan har permanent bygglov.

Yttrande

Miljöenheten har följande synpunkter på denna remiss

1. Om det är samma verksamhetsutövare som tidigare behöver ingen ny ansökan göras till
miljöenheten. Vid byte av ansvariga personer bör det anges. Det är även önskvärt att bilagor
som hör till ansökan skickas in;
https://knivsta.se/download/18.1af131d916e45020f6baa1/1611666322637/F%C3%B6rskola%2
0fritidshem%20och%20skola,%20anm%C3%A4lan%20om%20drift.pdf  Detta för att ha aktuella
uppgifter som underlättar tillsynen.

2. Sökande bör bifoga aktuell OVK som visar att ventilationskrav enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilationen (FoHMS 2014:18) kan klaras,
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/641784832543443ea4eebe9b300c244e/f
ohmfs-2014-18.pdf  vilket innebär en luftomsättning på minst 7 l/s och person samt 0,35 l/s och
kvm.
Dessutom behövs en personbelastningsritning för de olika lokalerna. Detta har påtalats tidigare.

3. Redovisning bör göras av skolgården storlek användning samt var solskydd finns uppsatt.

4. Plats för utevistelse förutom skolgård bör redovisas.

5. Ny radonmätning bör göras för lokalerna för att se att normer på 200 Becquerel per kbm kan
klaras.

6. I egenkontrollen bör ingå att regelbundet kontrollera att temperaturen på varmvatten inte
understiger 50 grader för att undvika risk för legionella,
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-
halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/smitta-kopplad-till-objekt/legionella/skotsel-av-
vattensystem/

Dnr BMK 2020-000496 – Ankom 2021-03-11
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/smitta-kopplad-till-objekt/legionella/skotsel-av-vattensystem/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/smitta-kopplad-till-objekt/legionella/skotsel-av-vattensystem/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/smitta-kopplad-till-objekt/legionella/skotsel-av-vattensystem/


7. I egenkontrollen bör ingå att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur( FoHMS
2014;17)  ska klaras,
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/da13aa23b84446d3913c4ec32a6a276d/fo
hmfs-2014-17.pdf

8.  Viktigt att som en del i egenkontrollen regelbundet besikta av lokalerna för att upptäcka
eventuella fuktskador. Detta för att klara Folkhälsomyndighets allmänna råd om fukt-och
mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) klaras,
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/26ea6c0d999742c0a5351c63e70cb0ce/fo
hmfs-2014-14.pdf

Christer Solander

Miljöenheten

Samhällsbyggnadskontoret
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Knivsta kommun 
Samhällsbyggnadskontoret  
 
 
Angående bygglovsansökan Gredelby 28:5, Diarienummer BMK 2020-000496 
 
Tack för att vi fått tillfälle att yttra oss före nämndens avgörande! 
 
 
Tidigare beslut 
Förskolan på nedre plan fick bygglov 1995 med motiveringen att det var en mindre avvikelse 
från detaljplanen. Enligt vår bedömning är därför nedanstående lagtext ur Plan- och 
Bygglagen kap. 9 tillämplig: 
 
Förutsättningar för bygglov 
30 §   Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 
fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, 
och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b 
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i 
första stycket 1. 
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett 
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 
 
 
Brevet om kommunicering  
I brevet står: ”Detaljplanens syfte är tillverkningsindustri, kontor samt handel”. Detta 
uttalande är missvisande, eftersom kommunen i förslaget till ny detaljplan medger en stor 
bredd av skiftande verksamheter. Barnmorskemottagning, gym, veterinärmottagning, kyrka 
osv bejakas. Mot den bakgrunden framstår förskoleverksamhet som ett naturligt inslag. 
 
I brevet tas också upp buller, trafik och partiklar. Dessa problem är inte större här än hos 
övriga förskolor. Bullerutredning har gjorts för inte så länge sedan, och gatan är en lokalgata 
med trafik bara till och från näraliggande fastigheter. 
 
 

Dnr BMK 2020-000496 – Ankom 2021-01-27



Vad händer när kottarna tar slut?/Grönstrukturplan 
Beträffande möjligheter till friyta har Knivsta kommun låtit göra en kartläggning av barns 
närnatur i Knivsta och Alsike, ”Vad händer när kottarna tar slut? Kartläggningen har till stor 
del tagits in i ett av kommunens styrdokument, Grönstrukturplan. Planen (och Boverket) har 
riktlinjer för utemiljö, 150 m för mikropark och 300 m för närnatur. Förskolan har mindre än 
150 meter till två naturområden, Boängsskogen (70 ha) och området centralt i södra AR. 
Inom 300 meter har man också tillgång till Kölängsområdet. Enligt kartläggningen 
kännetecknas dessa naturområden av att de har ett lågt besökstryck. Det är värdefullt med 
tanke på de problem med ”slitage”, som finns på flera håll i kommunen. Det framgår också 
att de tillgängliga områdena har stor yta per förskolebarnbesök jämfört med andra delar av 
kommunen. 
 
 
Nyckelpigans förskola framhåller dessutom följande 
 
Beträffande grönområden finns även närheten till Brunnbybadet.  
 
Ett stort upptagningsområde är Lagga, Östuna och Husby Långhundra, med ca 66 procent av 
de inskrivna barnen vilket medför mindre trafik i centralorten. Bra kommunikation/ 
pendlingsmöjligheter för föräldrar till Uppsala och Arlanda via AR-terminalen.  
 
Nyckelpigans förskola är en liten förskola där alla barn får stort fokus. Bra för barn med 
språkförsening.   
 
Nyckelpigans förskola bidrar till att möjliggöra val av inriktningen ”I ur och skur”. Utöver 
Nyckelpigan finns en annan med denna inriktning i andra ändan av Knivsta. 
 
 
Knivsta 2020-01-27 
 
 
Handelsfirma S G Nilsson HB 
Göran Nilsson 
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-14 

Diarienummer 
BMK 2020-000560 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

Tjänsteutlåtande bygglov 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

  
 

Sökande:  
   
  
  

 
 

Bygglov för nybyggnad av ett ridhus 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden avslår bygglov för nybyggnad av ett ridhus med stöd av 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg- och miljönämnden tar inte ut någon avgift i enlighet med kommunens 
fastställda taxa. Detta eftersom det gäller en ekonomibyggnad inom 
områdesbestämmelser.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett ridhus på fastigheten  som 
ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse och 
områdesbestämmelser gällande kulturmiljö. Ridhuset skulle placeras på betesmark, på 
motsatt sida av bebyggelsen.  
I detta fall har samhällsbyggnadskontoret bedömt att ridhuset räknas som en 
ekonomibyggnad. En sådan byggnad kräver i regel inget bygglov, men eftersom den aktuella 
platsen ligger inom områdesbestämmelser krävs bygglov även för ekonomibyggnader i detta 
fall. Områdesbestämmelserna säger bland annat att nya byggnader ska placeras i 
traditionsenliga lägen.  
Samhällsbyggnadskontoret anser att bygglovet bör avslås eftersom ridhusets placering inte 
anses uppfylla gällande områdesbestämmelser. Ridhusets placering och storlek bedöms 
vara alltför dominerande i landskapsbilden och utblickar över det öppna landskapet skulle 
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kunna störas. I ett tidigare ärende för samma åtgärd, BMK 2019-268, meddelade 
samhällsbyggnadskontoret att bygglov för ridhuset skulle kunna beviljas om det istället  
placeras på östra sidan av vägen, mer undanskymt från öppna landskapet och vägen. 
Sökande valde dock att inte gå vidare med denna placering.   
Remiss har varit utsänd till Upplandsmuseet som kommit med synpunkter. De anser att 
placeringen av ridhuset inte ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret och inte heller 
uppfyller områdesbestämmelserna om traditionellt läge. Vidare anser Upplandsmuseet att 
ridhusets storlek ger en inte obetydlig påverkan på landskapet i jämförelse med befintliga 
byggnader.  
 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett ridhus på fastigheten  som 
ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse och 
områdesbestämmelser gällande kulturmiljö. Ridhuset skulle placeras på betesmark, på 
motsatt sida av bebyggelsen.  
I detta fall har samhällsbyggnadskontoret bedömt att ridhuset räknas som en 
ekonomibyggnad. En sådan byggnad kräver i regel inget bygglov, men eftersom den aktuella 
platsen ligger inom områdesbestämmelser krävs bygglov även för ekonomibyggnader i detta 
fall. Områdesbestämmelserna säger bland annat att nya byggnader ska placeras i 
traditionsenliga lägen.  
Det föreslagna ridhuset har en storlek om 1 320 kvadratmeter (längd 60 meter, bredd 22 
meter). Det skulle bestå av plåt och ha röda väggar och port (RAL 3009) och svarta dörrar 
och tak (RAL 9005).  
Sökande har tidigare sökt för detta ridhus i ärende med diarienummer BMK 2019-268. I det 
ärendet diskuterades två placeringar, den ena väster om vägen och det andra öster om 
vägen. Byggenheten och Upplandsmuseet var positiva till om ridhuset skulle placeras öster 
om vägen eftersom det då skulle placeras inne i bebyggelsen och inte lika exponerat mot det 
öppna landspaet. Sökande valde dock att inte gå vidare med den östra placeringen. Ansökan 
avvisades eftersom kompletteringar inte inkom i tid och därefter skickade sökande in en 
denna ansökan med en tredje placering av ridhuset.  
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret anser att bygglovet bör avslås eftersom ridhusets placering inte 
anses uppfylla gällande områdesbestämmelser. Ridhusets placering och storlek bedöms 
vara alltför dominerande i landskapsbilden och utblickar över det öppna landskapet skulle 
kunna störas. I ett tidigare ärende för samma åtgärd, BMK 2019-268, meddelade 
samhällsbyggnadskontoret att bygglov för ridhuset skulle kunna beviljas om det istället  
placeras på östra sidan av vägen, mer undanskymt från öppna landskapet och vägen. 
Sökande valde dock att inte gå vidare med denna placering.  
Remiss har varit utsänd till Upplandsmuseet som kommit med synpunkter. De anser att 
placeringen av ridhuset inte ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret och inte heller 
uppfyller områdesbestämmelserna om traditionellt läge. Vidare anser Upplandsmuseet att 
ridhusets storlek ger en inte obetydlig påverkan på landskapet i jämförelse med befintliga 
byggnader.  
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Samhällsbyggnadskontoret anser att det är viktigt att värna om de kvaliteter som kulturmiljön 
i Hönsgärde har och därmed undvika byggnation av framför allt stora byggnader i 
exponerade lägen ut mot det låglänta öppna landskapet. Därför anser kontoret att denna 
ansökan ska avslås. Kontoret anser inte att sökandes skäl ändrar denna bedömning.  
Ingen avgift tas ut enligt beslut i samband med områdesbestämmelse. Detta beror på att 
ridhuset, som i detta fall räknas som en ekonomibyggnad, inte hade krävt bygglov om det 
skulle byggas utanför områdesbestämmelser.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom sammanhållen bebyggelse  
Inom områdesbestämmelser gällande kulturmiljö (Storåns dalgångslanskap mellan Tisslinge 
och Långhundra) 
 
Yttranden 
Remiss har varit utsänd till Upplandsmuseet som kommit med synpunkter. De anser att 
placeringen av ridhuset inte ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret och inte heller 
uppfyller områdesbestämmelserna om traditionellt läge. Vidare anser Upplandsmuseet att 
ridhusets storlek ger en inte obetydlig påverkan på landskapet i jämförelse med befintliga 
byggnader.  
 
Ärendet har inte varit ute på grannehörande eftersom kontoret anser att ansökan bör avslås.  
 
Sökande har getts möjlighet att lämna synpunkter på kontorets förslag till beslut. De skriver 
bland annat att de har stort behov av att träna sina hästar och det de kommande två åren 
kommer att bli svårt att flytta hästarna på grund av en större skogsavverkning. Deras 
skrivelser går att läsa i sin helhet i bilaga 4.  
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.   
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                          Inkommen 
1             Situationsplan         2020-12-21 
3             Fasadritningar         2020-12-21 
2             Planritningar           2020-12-21 
1             Sektionsritning        2020-12-21 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande  
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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 – Sökandens svar på förslag till beslut   
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BILAGA TILL BESLUT. 

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

http://www.poit.se/


 
Översikt Hönsgärde 1:9 
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-14 

Diarienummer 
BMK 2020-000567 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 
 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

LEDINGEHEM 1:1 

Sökande:   
   
  
  

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus  
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Ledingehem 1:1 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  

 
att avgift tas ut enligt kommunens fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Ledingehem 1:1, som ligger utanför detaljplanerat område. Tänkta avstyckningar är på 
omkring 2000 kvadratmeter och ligger tillräckligt långt från närliggande fornlämningar och 
influensområde från Arlanda flygplats.  
Avstyckningarna kommer att placeras i yngre produktionsskog intill befintligt vägnät och 
befintlig bostadsbebyggelse. Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd är 
förenlig med kommunens översiktsplan och att det finns förutsättningar att ordna 
anläggningar för avlopp och vatten på platsen. Ökat slitage på vägarna anses vara 
acceptabelt, detta är saker som kunna ordnas med avgifter och ersättning vid onormalt 
slitage i samband med husbyggnationerna.  
Några grannar hade synpunkter på att nya husen skulle störa djurlivet. Detta ärende med de 
två tomterna gäller dock yngre, gallrad produktionsskog som inte bedöms ha några större 
naturvärden, det finns dessutom fortfarande mycket kvar skog intill där djur kan passera.  
Närliggande bebyggelse är traditionell med röda träfasader och röda sadeltak. Bygg- och 
miljönämnden anser att det är viktigt att nya husen harmonierar med denna utformning.  
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Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Ledingehem 1:1, som ligger utanför detaljplanerat område. Tänkta avstyckningar är på 
omkring 2000 kvadratmeter, varav den ena ligger i anslutning till influensområdet från 
Arlanda flygplats. Avstyckningarna kommer att placeras i yngre produktionsskog intill 
befintligt vägnät och befintlig bostadsbebyggelse. 
Ursprungsansökan med diarienummer BMK 2020-525 avsåg från början sex enbostadshus, 
men eftersom både byggenheten och miljöenheten samt Upplandsmuseet ansåg att den 
sjätte, mer friliggande tomten låg för exponerat, ansågs placeringen olämplig ur djur-, och 
växtlivssynpunkt samt med tanke på kulturmiljön. Sökande valde därför att ta bort den sjätte 
tomten från ansökan. Dessutom delades ansökan upp i två ärenden, dels BMK 2020-525 
och ett nytt ärende BMK 2020-567, varav det senare behandlas i detta tjänsteutlåtande. 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret 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. Befintlig bebyggelse samt tillskottet av sökt 
åtgärd bedöms inte föranleda krav på detaljplaneläggning eller krav på allmänt VA enligt 
vattentjänstlagen.  
 
Influensområdet från Arlanda flygplats ligger i direkt anslutning till den ena föreslagna tomten 
och det är därmed viktigt att avstyckning och placering av bostadshus görs så att 
bostadshuset inte kommer att placeras inom flygbullerområdet. Kontoret anser dock att den 
ansökta placeringen är lämplig eftersom den allra största delen av tomten ligger utanför 
flygbullerområdet och det finns därmed gott om plats för bostadshuset.  
 
Villkor 
Enbostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i färg och 
material med omgivande bebyggelse.  
 
Bostadshus får inte placeras inom influensområdet från Arlanda flygplats.  
 
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 för två enbostadshus  21 286 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Intill influensområdet från Arlanda flygplats  
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Yttranden 
Remissvar och grannyttranden har tagits från ursprungsärenden eftersom placeringarna av 
de två tomterna i detta ärende BMK 2020-567 inte har ändrat placering. Eftersom svaren rör 
totalt sex tomter kan det vara så att vissa av synpunkterna endast gäller husgruppen om tre 
hus (från början bestod denna tänkta bebyggelse av fyra hus). 
Miljöenheten bedömer att de två föreslagna tomterna är lämpliga att bebygga. Enligt SGU:s 
grundvattenkarta är det tämligen god vattentillgång i området. Avloppet löses lämpligen med 
en gemensamhetsanläggning.  
 
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar att det på fastigheten finns några fornlämningar och att 
nya byggnader måste placeras minst 50 meter från dessa.  
 
Upplandsmuseet skriver bland annat att de inte har några invändningar mot de två 
tomtplatserna. Tillfarter finns sedan tidigare. Generellt gäller att då tomtplatserna ligger i 
skogsmiljö i brynzonen mot det värdefulla småbrutna och öppna landskapet ska element i 
den befintliga vegetationen värnas och nivåschaktningar undvikas. Men hänsyn till den 
värdefulla landskapsbilden ska tillkommande bebyggelse hålla en begränsad skala. 
Materialval och färgsättning anpassas till befintliga bebyggelsemiljöer inom landskapet.   
 
Vattenfall Eldistribution AB bedömer att inga befintliga elanläggningar kommer att påverkas 
av föreslagen byggnation.  
 
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. Ett flertal grannar har invändningar och hänvisar bland annat till ökad trafik, 
påverkan på vägarna, för många tomter, risk för påverkan på vatten och avlopp, påverkan på 
skog och djurliv.  
 
Remissvar och grannyttranden går att läsa i sin helhet i bilaga 3 respektive 4.  
 
Sökande har getts möjlighet att svara på inkomna yttranden och skriver bland annat att det 
finns gott om plats för ytterligare tomter och att det enligt miljöenheten bedöms finnas 
tillräckligt med dricksvatten och att de kommer att anlägga avlopp med minireningsverk som 
har bättre rening än de befintliga anläggningarna. De har efter remissvaren inkommit även 
valt att ta bort den sjätte tomten, som inte ingår i just denna ansökan om två bostadshus.  
 
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. 
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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       2020-12-17 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande  
Fastighetsägare Ledingehem 1:1  
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sakägare som inte tillgodosetts i beslutet 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
 
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  
  

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

http://www.poit.se/
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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 

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energiradgivningen.se/
http://www.boverket.se/
http://www.knivsta.se/
http://www.nollhus.se/


Översikt Ledingehem 1:1 
 
 

 



Från: anslutningsservice@vattenfall.com <anslutningsservice@vattenfall.com> 
Date: tis 19 jan. 2021 kl 09:00 
Subject: Sv: Anslutning. 
To:  
 

Hej, 

  

Finns det inte kapacitet i befintligt utförande så gör vi förstärkningar eller förändringar för att 
kapaciteten ska kunna ansluta alla fastigheter som önskar ström. Om vi behöver göra förändringar 
eller inte bedöms när vi fått in ärenden om anslutning av dessa fastigheter. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Kristine Johansen 

  

Vattenfall Eldistribution AB 

RU 2560 

169 92 Stockholm 

Besök: Evenemangsgatan 13, 16956 Arenastaden 

anslutningsservice@vattenfall.com 

www.vattenfalleldistribution.se 

  

Dnr BMK 2020-000525 – Ankom 2021-01-19

mailto:anslutningsservice@vattenfall.com
mailto:anslutningsservice@vattenfall.com
mailto:anslutningsservice@vattenfall.com
http://www.vattenfalleldistribution.se/


DOKUMENT ID: 20210104-30122 
SIDAN: 1 (1) 

 

 
 knivsta@knivsta.se 
  
 

 
Yttrande förhandsbesked Ledingehem 1:1, BMK 2020-525 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande och har följande att anföra.  
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar. Det 
finns inga allmänna ledningar i området och det finns inga planer på att bygga ut allmänna va-
ledningar i området. Den nya fastighetens vatten- och avloppsförsörjning måste lösas med enskilda 
anläggningar. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Terees von Stedingk 
 
 

Dnr BMK 2020-000525 – Ankom 2021-01-04
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-14 

Diarienummer 
BMK 2021-000005 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 
 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

HUSBY-TARV 1:20 

Sökande:   
 
 
  

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Husby-Tarv 
1:20 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  

 
att ta ut en avgift i enlighet med kommunens fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Husby-
Tarv 1:20, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse, 
riksintresseområde kulturmiljö och bevakningsområde VA (Norrström) med omkring 21 
bostadshus i bebyggelsen.  
Föreslaget bostadshus skulle placeras intill befintlig bebyggelse och i direkt anslutning till 
väg. Huset skulle hamna nära åkermark, men bedöms inte störa den produktiva åkermarken 
eller åkerholmarna. Befintlig bebyggelse är äldre och det blir därmed viktigt att utformningen 
på det nya huset anpassas till detta. Inga grannar eller myndigheter har lämnat några 
invändningar på förslaget. Detaljplanekrav anses inte nödvändigt i detta fall. Utfart, vatten, 
avlopp, postleveranser, slamtömning etc bedöms gå att ordna på platsen.  
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Husby-
Tarv 1:20, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse, 
riksintresseområde kulturmiljö och bevakningsområde VA (Norrström) med omkring 21 
bostadshus i bebyggelsen.  
Föreslaget bostadshus skulle placeras intill befintlig bebyggelse och i direkt anslutning till 
väg. 
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Byggenheten har varit på platsbesök och såg då att föreslagen byggnation skulle placeras på 
buskig stenrik mark nära åkermark och åkerholmar. Befintlig bebyggelse är äldre där många 
hus har falurödfärgade träfasader och röda tegeltak, fanns även något gult hus.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret anser att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas 
enligt 2 kap. PBL 2 och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och 
lokalisering av ny bebyggelse. Åtgärden 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.  
 
Föreslaget bostadshus skulle placeras intill befintlig bebyggelse och i direkt anslutning till 
väg. Huset skulle hamna nära åkermark, men bedöms inte störa den produktiva åkermarken 
eller åkerholmarna. Befintlig bebyggelse är äldre och det blir därmed viktigt att utformningen 
på det nya huset anpassas till detta. Det är fin utsikt på platsen och nya byggnader bör 
placeras i nivå med vägen, inte så mycket högre. 
Inga grannar eller myndigheter har lämnat några invändningar på förslaget. Detaljplanekrav 
anses inte nödvändigt i detta fall. Utfart, vatten, avlopp, postleveranser, slamtömning etc 
bedöms gå att ordna på platsen.  
Villkor 
Bostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i färg och 
material med omgivande bebyggelse. Bostadshus och komplementbyggnader ska ha röda 
tak och fasaderna ska vara i dov kulör, exempelvis faluröd.  
 
Byggnader ska placeras så att de följer bebyggelsemönstret, det vill säga nära vägen. Detta 
för att exempelvis inte skada åkermark eller åkerholmar.  
 
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     10 643 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen 
Riksintresseområde kulturmiljö 
Bevakningsområde VA (Norrström): ca 21 bostadshus i bebyggelsen 
Sammanhållen bebyggelse 
Delvis på åkermark 
Sammanhållen bebyggelse 
 
Yttranden 
Miljöenheten skriver bland annat att det enligt SGU:s grundvattenkarta är tämligen god 
vattentillgång i området. Närliggande åkerholmar bör sparas.  
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Vattenfall Eldistribution AB meddelar att de bedömer att inga elanläggningar påverkas av 
föreslagen byggnation och därmed inget att invända.  
 
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen. De påpekar 
dock att det med omkring 20 bostadshus i bebyggelsen är på gränsen till att 
vattentjänstlagen träder i kraft, därmed viktigt att vatten och avlopp anläggs på ett lämpligt 
sätt.  
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd.  
 
Upplysningar 
Samhällsbyggnadskontoret anser inte att det vore lämpligt om åkerholmar skulle bebyggas 
eller tas bort. Men om detta ändå skulle ske måste ni först ansöka om dispens från 
biotopskyddet, denna ansökan hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
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    2021-01-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande  
Medsökande 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser  
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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. 
 
  

http://www.poit.se/
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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 

http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energiradgivningen.se/
http://www.boverket.se/
http://www.knivsta.se/
http://www.nollhus.se/


 

1:3 000

o

50 0 50 100 150 200 250 [m]

Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan

19 januari 2021Översikt Husby-Tarv 1:20



Dnr BMK 2021-000005 – Ankom 2021-01-13


	00. Kallelse bygg- och miljönämnden 2021-03-23
	6. Knivstaförslag parkeringskaos Västra Ängby
	7. Knivstaförslag ta bort datumparkeringen i Alsike
	7. Knivstaförslag om att ta bort datumparkeringen i Alsike
	Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning
	Knivstaförslag om att ta bort datumparkeringen i Alsike
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?


	7. Lokala trafikföreskrifter om datumparkering i Alsike 0330 2019 008
	7. Ta bort datumparkeringen i Alsike

	8. Ekonomisk uppföjning BMN per februari 2021
	8. Tjänsteutlåtande 2021-03-10
	Bygg- och miljönämnden
	Ekonomisk uppföljning per februari för Bygg- och Miljönämnden 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Ekonomisk konsekvensanalys
	Barnkonsekvensanalys
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till

	Barnchecklista inför beslut
	1. Påverkar beslutet barn?
	2. Hur har barns bästa beaktats?
	3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
	4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?


	8. Nettokostnadsuppställning per februari 2021-03-10

	9. Ansökan strandskyddsdispens Krusenberg 1-41
	10. Tillstånd servering alkoholsrycker, Smedby 1-2
	Tjänsteskrivelse 2021-03-15
	Bygg- och miljönämnden
	Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Bistro Hickory AB
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Underlag för beslut
	Tjänsteskrivelse, 2021-03-15
	Remissvar Skatteverket, 2021-02-22
	Remissvar Polisen, 2021-01-28
	Bevis från Bolagsverket, 2021-01-20
	Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 2021-01-15



	11. Tilllsyn olaga bygge Haknäs 1-7
	BMK 2020-000381
	BMK 2020-000381
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande sanktionsavgift
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Klikk her for å skrive inn tekst.
	Beslutet ska skickas till



	12. Tillsyn olaga bygge Vassunda-Säby 6-1
	BMK 2020-000509
	BMK 2020-000509
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande sanktionsavgift
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet ska skickas till



	13.Tillsyn olaga upplag Husby-Tibble 1-11
	BMK 2021-000012
	BMK 2021-000012
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande sanktionsavgift
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Upplysningar
	Beslutet ska skickas till


	BMK 2021-000012
	foto 20210127
	Bilaga 2
	yta
	TIS protokoll tillsynsbesök


	14. BL för ändrad användning Gredelby 28-5
	BMK 2020-000496
	BMK 2020-000496
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande bygglov
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Övriga underlag för beslut
	Kopia till övriga


	BMK 2020-000496
	496 Foto på helsida 496
	BMK 2020-000496
	496 ök ny
	496 sitplan
	496 planritning
	496 plan2
	496 bilaga ansökan
	496 Verksamhetsberättelse och Kvalitetsredovisning 2019-2020
	496 Verksamhet
	496 svar sök

	496 rs miljö Yttrande_115831


	15. BL nybyggnad av ridhus Hönsgärde 1-9
	BMK 2020-000560
	BMK 2020-000560
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande bygglov
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Samhällsbyggnadskontoret anser att bygglovet bör avslås eftersom ridhusets placering inte anses uppfylla gällande områdesbestämmelser. Ridhusets placering och storlek bedöms vara alltför dominerande i landskapsbilden och utblickar över det öppna lands...
	Remiss har varit utsänd till Upplandsmuseet som kommit med synpunkter. De anser att placeringen av ridhuset inte ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret och inte heller uppfyller områdesbestämmelserna om traditionellt läge. Vidare anser Uppla...
	Bakgrund
	Samhällsbyggnadskontoret anser att bygglovet bör avslås eftersom ridhusets placering inte anses uppfylla gällande områdesbestämmelser. Ridhusets placering och storlek bedöms vara alltför dominerande i landskapsbilden och utblickar över det öppna lands...
	Remiss har varit utsänd till Upplandsmuseet som kommit med synpunkter. De anser att placeringen av ridhuset inte ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret och inte heller uppfyller områdesbestämmelserna om traditionellt läge. Vidare anser Uppla...
	Remiss har varit utsänd till Upplandsmuseet som kommit med synpunkter. De anser att placeringen av ridhuset inte ansluter till det närliggande bebyggelsemönstret och inte heller uppfyller områdesbestämmelserna om traditionellt läge. Vidare anser Uppla...
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet delges med förenklad delgivning


	BMK 2020-000560
	560 ök


	16. FB nybyggnad av två enbostadshus, Ledingehem 1-1
	BMK 2020-000567
	BMK 2020-000567
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande förhandsbesked
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till


	BMK 2020-000567
	567 ök


	17. FB nybyggnad ett enbostadshus, Husby-Tarv 1-20
	BMK 2021-000005
	BMK 2021-000005
	Bygg- och miljönämnden
	Tjänsteutlåtande förhandsbesked
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Övriga underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till


	BMK 2021-000005
	5 ök
	5 sitplan ny





