
 
 

 

  PROTOKOLL 1 (15)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-16  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll Knivsta 
kommunhus, 
Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-03-17 

Datum när anslaget sätts upp 2021-02-24 Datum när anslaget tas ner 2021-03-18 

 

 
  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

 
Tid: Tisdag den 16 februari 2021, kl. 13:00-16:45  

Plats: Distansmöte. Samtliga ledamöter och ersättare samt förvaltning 

närvarande på distans. 

Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 

Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Gunnar Gidlund (KD) 
Jonas Gönzi (MP) 
 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 

Lotta Wiström (L) 

Matilda Hübinette (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef 

Jessica Fogelberg, fd bygg- och miljöchef § 15  

Gabriel Winter tf miljöchef 

Patrik Öhrström, kart- och GIS-chef 

Robert Fåhraeus, tf bygglovschef 

Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 

 

Eva Paulsrud                                                         §§ 11-24 

 

Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter 

 

Protokollet justeras 23 februari 2021 med digital signatur av Claes 

Litsner (S) och Ivan Krezić (KNU). 
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§ 11 
 

Justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Protokollet justeras 23 februari 2021 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

 

 

§ 12 
 

Godkännande av dagordning 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Ärende nr 11 på dagordningen ”Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad, 
BRUNNBY 6:4”, BMK 2020-000410, utgår. 

 

Ett ledamotsinitiativ från (KNU), om information i samband med granskning av 
badvattenprover, läggs till på dagordningen. 

 

 
§ 13 
 

Anmälan av delegationsbeslut  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

 Delegationsbeslut miljö 2021-01 

 Delegationslista Public 360 2020-12-01—2021-02-08 

 Delegationslista tunga transporter 2021-01 

 Delegationslista bygg m. fl. 2021-01 
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§ 14 

Informationsärenden 
 

Information om förbud mot användning av ishallen på CIK 
Christofer Mattson, byggnadsinspektör, informerar. 
 

Information om taxor och avgifter inom bygg- och miljönämndens ansvarsområden 
Gabriel Winter, tf miljöchef, och Robert Fåhraeus, tf byggchef, informerar. 
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§ 15   Dnr: BMN-2021/7 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- 

och miljönämndens verksamheter 2020. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för 
kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse per sista december 2020 visar på ett underskott 
på -1 029 tkr. För verksamhetsberättelse, årsbokslut, uppfyllelse av mål och uppdrag se 
bilaga.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtanden 2021-01-27 
Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 

Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef, Edvin Johansson, förvaltningsekonom, och 
Jessica Fogelberg, fd bygg- och miljöchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 
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§ 16   Dnr: BMN-2020/326 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, , BMK 
2020-000389 

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

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

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd avser byggrätt för ett nytt enbostadshus på en del av fastigheten  
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Området, som kallas Åttondelen, ligger utanför 
detaljplanerat område men utgör sammanhållen bebyggelse.  

Platsen ligger inom områdesbestämmelserna för Morby ObKn13 samt inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Åttondelen utgör ett bevakningsområde i kommunens VA-plan. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en ny bostadsfastighet kan placeras på den här 
platsen och att tillgången till dricksvatten bedöms tillräcklig.  

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-08 

Antal       Typ       Inkommen 

1st          Situationsplan  2020-12-03 

 

Robert Fåhraeus, tf bygglovschef, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 

Sökande 
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Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare underrättas enligt sändlista  
 
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
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§ 17   Dnr: BMN-2021/30 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh), , BMK 2020-000468 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) 
med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 
PBL. 

3. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd 
av 12 kap. 8 § PBL. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten , som 
ligger inom detaljplanerat område. Husets två understa plan kommer att hysa vårdcentral, 
tandläkarmottagning samt en mindre lokal avsedd för apotek. Föreslagen byggnation 
bedöms vara planenlig och lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Parkeringsplatser 
bedöms bli tillräckligt många enligt 8 kap. 9 § PBL och parkeringsnormen uppfylls gällande 
antalet parkeringsplatser för bilar och cyklar. Friytan bedöms vara tillräckligt stor och lämplig 
för lek och utevistelse.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 
Handlingar enligt handlingsförteckning 2020-12-04 

Robert Fåhraeus, tf bygglovschef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
 

Kontrollansvarig 
Akten 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare underrättas enligt sändlista 

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



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 8 (15)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
§ 18   Dnr: BMN-2021/31 

Bygglov för ändrad användning av en komplementbyggnad till ett 
komplementsbostadshus,  BMK 2020-000476 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
 

1. Bygg och miljönämnden avslår bygglov för ändrad användning av en 
komplementbyggnad till ett komplementbostadshus 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 
Sökt åtgärd gäller en komplementbyggnad på fastigheten  som ligger utanför 
detaljplanerat område och inom område där det råder nybyggnadsförbud.  

 
Byggnaden uppfördes ursprungligen efter ett beviljat bygglov för komplementbyggnad. 
Fastigheten  ligger i ett område där det råder nybyggnadsförbud för bostäder. På 
grund av detta anser samhällsbyggnadskontoret att bygglov ska avslås för att ändra 
användning från komplementbyggnad till komplementbostadshus (som innebär att huset kan 
nyttjas som en fristående bostad). Nybyggnadsförbudet gäller tills vidare till dess vägar, 
vattenförsörjning och avlopp anordnats i erforderlig mån i området.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-08 

Antal       Typ                                       Inkommen 

1             Plan- och sektionsritning      2020-10-29 

Marie Sandström, bygglovhandläggare föredrar ärendet. 

Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande 

Fastighetsägare  

Kopia till övriga 
Akten 
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§ 19   Dnr: BMN-2021/32 
 

Förhandsbesked för ombyggnad av ett fritidshus till permanentbostad,  
 BMK 2020-000489 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för ombyggnad av en gäststuga 
till permanentbostad på fastigheten  med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ 
plan- och bygglagen (PBL). 
 

2.   Bygg- och miljönämnden tar ut avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd av        
12 kap. 8 § PBL.   

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för ombyggnad av en gäststuga till permanentbostad på 
fastigheten , som ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen 
bebyggelse. Sökande vill göra en tillbyggnad på gäststugan samt ändra användning så att 
byggnaden kan bebos permanent. Nu används byggnaden endast ibland och definieras 
därmed som en komplementbyggnad (gäststuga) till enbostadshuset på samma fastighet.  
Det bedöms råda ett stort bebyggelsetryck i området eftersom platsen ligger nära Alsike 
tätort och eftersom det inkommit ett flertal ansökningar i området de senaste åren. Bygg- och 
miljönämnden anser därmed att ansökan bör avslås med hänvisning till detaljplanekrav enligt 
4 kap. 2 § PBL. Ytterligare en permanentbostad bedöms påverka dragning, dimensionering 
etc av eventuellt framtida kommunalt vatten och avlopp i området. En detaljplan kan även 
exempelvis reglera placering, storlek och utformning av kommande byggnader. Platsen 
ligger även i närheten av framtida Alsike tågstation. Sökande har inte inkommit med ett 
formellt yttrande på kontorets förslag till beslut men nämner i ett mail att han vill pröva 
ärendet i nämnden eftersom han inte förstår varför en ombyggnad av en gäststuga inte kan 
beviljas på grund av framtida detaljplan och kommunalt vatten och avlopp.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-08 

Antal       Typ                                       Inkommen 

1             Bestyrkt kartutdrag               2020-12-11 

Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 

 

Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
Fastighetsägare   
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§ 20   Dnr: BMN-2021/33 
 

Bygglov för ändrad användning av kontor till förskola,  
), BMK 2020-000496 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
handläggning. 

Yrkanden 
Jonas Gönzi (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
Ann-Charlotte Fransson (M) yrkar på återremiss för vidare handläggning. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. Omröstning begärs. 

 

Omröstning 
De ledamöter som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar JA 

De ledamöter som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ.  

Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 

Ivan Krezić (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) röstar NEJ. 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen för vidare handläggning. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från kontor till förskola, på det övre planet i en 
byggnad på fastigheten , som ligger inom detaljplanerat område. På 
fastigheten bedrivs idag två separata förskoleverksamheter. Förskolan som bedriver sin 
verksamhet på entréplan har ett permanent bygglov för ändrad användning.  
 
Sökande till bygglovet för ändrad användning från kontor till förskola bedriver 
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. Kontoret anser även att det inte är 
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lämpligt att bevilja bygglov för annan verksamhet som skulle kunna påverka eller hindra 
möjlig etablering av exempelvis industriverksamhet, vilket är planenligt i området. 
 
 

Underlag för beslut 
 

Tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Antal       Typ                       Inkommen 

1             Situationsplan       2020-11-16 
2             Planritningar          2020-11-16  

 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
 

Kopia till övriga  
Akten 
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§ 21   Dnr: BMN-2020/342 
 

Uppföljning av intern kontrollplan bygg- och miljönämnden 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Bygg-och 
miljönämnden. 

2. Bygg-och miljönämnden anmäler uppföljningen av intern kontrollplan för nämndens 
verksamheter till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2020 visar att majoriteten av planerade 
kontrollområden har genomförts, varav vissa med avvikelser. En av de planerade interna 
kontrollmomenten har inte kunnat genomföras. Bifogad rapport redogör kortfattat för 
kontrollområden med resultat. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 22   Dnr: BMN-2020/173 
 

Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning),  BMK 
2020-000092  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden lämnar yttrande till Mark- och miljödomstolens prövning av 
beslutet enligt tjänsteutlåtande. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-06-16 om beviljat lov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning) på fastigheten . Beslutet överklagades till länsstyrelsen 
som i sitt beslut 2020-11-18 upphävde Bygg- och miljönämndens beslut med motiveringen 
att prövningen borde ha föregåtts av detaljplaneläggning av området. Sökande har därefter 
överklagat länsstyrelsens beslut som nu ska prövas av mark- och miljödomstolen. Mark- och 
miljödomstolen har i en underrättelse givit bygg- och miljönämnden tillfälle att yttra sig i 
saken. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-08 med yttrande 

Robert Fåhraeus, tf bygglovschef, föredrar ärendet. 

Yttrandet ska skickas till 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

 
 
 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 14 (15)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   Dnr. BMN 2020/231 

Byte av sammanträdesdatum oktober 2021 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämndens sammanträde flyttas från 5 oktober 2021 till 7 oktober 2021 kl. 
13.00. 

 

Bakgrund 
Med anledning av att förvaltningen ska delta i länets nödvattenövning 5 oktober behöver 
bygg- och miljönämndens sammanträde flyttas.  
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§ 24   Dnr. BMN-2021/52 

Ledamotsinitiativ (KNU), Information i samband med granskning av badvattenprover 

 
Efter förd diskussion i nämnden drar Ivan Krezić (KNU) tillbaka sitt ledamotsinitiativ. 

 

Underlag i ärendet 

Ledamotsinitiativ från Knivsta.nu 

 
 

 

 

 

 

 




