
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (2)  

Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, Knivsta  

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-02-19 

Datum när 
anslaget sätts upp 

2021-01-29 Datum när anslaget tas ner 2021-02-20 

 

 
  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden, omedelbart justerat 
beslut, § 1 
 
Tid: Tisdag den 26 januari 2021, kl. 13.00 
Plats: Distansmöte via zoom. Samtliga närvarande deltog på distans. 
Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 
Ivan Krezic (KNU), 2:e vice ordförande 
Gunnar Gidlund (KD) 
Jonas Gönzi (MP) 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 
Lotta Wiström (L) 
Matilda Hubinette (-) 

Övriga deltagare: Robert Fåhraeus, tf bygglovsenhetschef 
Gabriel Winter, tf miljöenhetschef 
Christoffer Mattson, byggnadsinspektör 
Eva Paulsrud, nämndsekreterare 

Mötessekreterare Protokollet har förts av ordföranden.  
 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Beslutet justerades omedelbart. 
Digital signering den 28 januari 2021.  
Claes Litsner (S), ordförande 
Ivan Krezic (KNU), justerare 



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
 

PROTOKOLL 2 (2)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   Dnr: BMN-2021/27 

Slutbevis för nybyggnad av kommunhus, Gredelby 21:3 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beslutar om slutbevis för nybyggnad av kommunhus med stöd 
av 9 kap. 10 § plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun beviljade den 28 september 2010 bygglov för 
nybyggnad av kommunhus på fastigheten Gredelby 21:3.  
Byggsamråd hölls och den 9 november 2010 utfärdades beslut om kontrollplan, enligt 
bestämmelserna i 9 kap. ÄPBL.  
Slutbevis för kommunhuset saknas. Kommunstyrelsen beslutade, § 223, 2020-12-07 (KS-
2020/838) om ett avtal om parkeringslösen för att uppfylla bygglovet och dess antal 
parkeringsplatser. Utifrån detta kan slutbevis beviljas enligt ÄPBL.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Beslut från kommunstyrelsen, § 223, 2020-12-07 
Christoffer Mattson, byggnadsinspektör, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fastighetsägare Gredelby 21:3, Gredelin kommanditbolag 
Hyresgäst Knivsta kommun 
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