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ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträde med bygg- och miljönämnden     § 70 - 94 

 
Tid: Tisdag den 22 juni 2021, kl. 13:00-18:25  

Plats: Distansmöte, samtliga ledamöter och ersättare samt förvaltning 

närvarade 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) §§ 70-86 och 88-94 
Jonas Gönzi (MP) 

Lotta Wiström (L) tjänstgörande § 87  

Ersättare: Leif Eriksson (C) 

Lotta Wiström (L) 

Matilda Hübinette(-)  

Övriga deltagare: 

 

 

 

 

 

Nämndsekreterare 

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 

Gabriel Winter, miljöchef 

Henri Lehtonen, byggchef 

Marie Sandström, bygglovhandläggare 

Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 

 

Eva Paulsrud 

 

 
Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter: 

 
Protokollet justeras 29 juni 2021 med digital signatur av Claes 

Litsner (S) och  Ivan Krezić (KNU). 
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§ 70 
 

Justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Protokollet justeras den 29 juni 2021 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

 

 
§ 71 
 

Godkännande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Informationsärende 22 Lika behandling vid bygglovsansökningar och sena utskick av 
handlingar, läggs till dagordningen. 

Tillsynsärende 10 utgår då rättelse gjorts. Under tillsynsärende 8 har rättelse delvis gjorts 
och därför ändras beloppet på byggsanktionsavgiften. 

Beslutsärende 11 utgår. 

Fråga från Lotta Wiström (L) vad som gäller angående alkoholtillstånd och privata 
sammankomster i hyrd lokal läggs till dagordningen. 

Informationsärende 24 läggs till dagordningen då bygglovschefen informerar om vilka 
ärenden som kommer upp på den extra nämnden. 

I övrigt godkänns dagordningen. 

 

 
§ 72 

Anmälan av delegationsbeslut  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

a) Delegationsbeslut miljö maj 2021  

b) Delegationsbeslut Public 360 2021-03-15-2021-06-14 

c) Delegationslista bygg m fl. maj 2021  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 3 (23)  

Sammanträdesdatum  

2021-06-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

§ 73 

 

Information om de nya influensområdena för Arlanda (flygbullerzon) 
 

Henri Lehtonen, bygglovschef, informerar. 

 

 

§ 74 

 

Information om status för parkering i Ängby 
 

Kristofer Kvarnström, gatuchef, informerar. 

 

 

§ 75 

Information om status för etablering av byggbodar 
 

Christofer Mattsson, byggnadsinspektör, informerar. 
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§ 77   Dnr: BMN-2021/143 
 

Revidering av bygg- och miljönämndens delegationsordning  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämndens delegationsordning revideras enligt förslaget i 

beslutshandling daterad 2021-06-02 

 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring i bygg- och miljönämndens delegationsordning är gjord utifrån att ge 
utökad delegation för att besluta om bygglov får verkställas tidigare än 4 veckor. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 
Beslutshandling 2021-06-02 
Delegationsordning reviderad 2021-06-02 

Christofer Mattson, byggnadsinspektör föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 80   Dnr: BMN-2021/153 
 

Tillsyn av väsentlig ändrad användning från gästhus till enbostadshus, EDEBY 2:39, 
BMK 2021-000217 
 

Ärendet utgår. 

 

 

 
§ 81   Dnr: BMN-2021/147 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (141 lgh och 4 lokaler), GREDELBY 21:1, 
BMK 2021-000049 
 

Ärendet utgår. 
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§ 82   Dnr: BMN-2021/33 
 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen (PBL) 

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

Reservation 
Jonas Gönzi (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en röstförklaring.  
(Protokollsbilaga 1.) 
 
Yrkanden 
Jonas Gönzi (MP) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå 
bygglovsansökan. 
Ivan Krezić (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) lämnar ett skriftlig yrkande (protokollsbilaga 2) 
med avslag på förvaltningens förslag, dvs. att bevilja bygglovsansökan. 
 

Omröstning  
Omröstning begärs. 

De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA. 

De ledamöter som röstar för avslag på förvaltningens förslag och bifall till Ivan Krezićs 
förslag röstar NEJ. 

Claes Litsner (S)  och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 

Ivan Krezic (KNU), Ann-Charlotte Fransson (M), och Gunnar Gidlund (KD) röstar NEJ. 

Med 2 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar att bevilja ansökan 
om bygglov enligt Ivan Krezićs förslag.  

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 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.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 

 

Antal       Typ                       Inkommen 
1             Situationsplan       2021-05-09 
2             Planritningar          2021-05-09 
 
Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 
 

Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
 

Kopia till övriga  
Akten 
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§ 83   Dnr: BMN-2021/148 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus , VRÅ 1:232 (BOÄNGSVÄGEN 
38), BMK 2021-000110 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus på fastigheten VRÅ 1:232 (BOÄNGSVÄGEN 38) med stöd av 9 
kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL) med hänvisning till 4 kap. 2 § PBL 
punkt 1 och 2. 

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

 
. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:232. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplanerat område och omfattas av områdesbestämmelser. Ärendet har 
varit utskickat på remiss till grannar och myndigheter. Det öppna och ännu obebyggda 
området kring Vrå gård med dess allé bedöms i remissvaret från Upplandsmuseet vara 
bevarandevärd kulturmiljö. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är ett högt bebyggelsetryck i området och att det 
finns ett behov av samordning och reglering, bland annat gällande vatten och avlopp samt 
avseende skydd av områdets kulturmiljö. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att 
samordning och reglering bör ske genom att området detaljplaneläggs.   

Underlag för beslut 
 

Tjänsteutlåtande rev 2021-06-14 

Antal       Typ                   Inkommen 
1             Situationsplan   2021-03-15 
 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska genom förenklad delgivning skickas till 
Sökande 

Fastighetsägare Vrå 1:232 
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Underrättelse om beslutet (nekat förhandsbesked för kännedom) per brev  

Berörda sakägare enligt sändlista 

 

Kopia till övriga  

Akten 
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 84   Dnr: BMN-2021/150 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, EKEBY 1:131, BMK 2021-000195 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten EKEBY 1:131 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- 
och bygglagen (PBL)  
 

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

 
. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Ekeby 
1:131 som är belägen utanför detaljplanerat område, i ett nära tätortsläge, inom 
sammanhållen bebyggelse. Sökt åtgärd bedöms efter lokaliseringsprövning uppfylla kraven 
för ett positivt förhandsbesked. Den nya bebyggelsen bedöms kunna ansluta till befintlig på 
ett bra sätt. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-03 

Antal       Typ                    Inkommen 
1              Situationsplan   2021-04-26 
 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 

Sökande 
Fastighetsägare   
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare enligt sändlista 

 
Kopia till övriga 

Akten 
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 85   Dnr: BMN-2021/151 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, VRÅ 1:3 (MARIEBERGSVÄGEN 
77), BMK 2021-000197 
 

 Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten VRÅ 1:3 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL)  
 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:3. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och inom tätortsnära område.  
Ansökan har varit utsänd på remiss till grannar och myndigheter. Inga svar med erinran har 
inkommit. Samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning är att platsen är lämplig att 
bebygga med ett enbostadshus. 

  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 

Antal       Typ                    Inkommen 
1             Situationsplan    2021-04-13 
 
Henri Lehtonen, byggchef, föredrar ärendet  
 

Beslutet ska skickas till 
Sökande och medsökande  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare i sändlista 
 
Kopia till övriga 
Fastighetsägare Vrå 1:3 
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 86   Dnr: BMN-2021/154 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad, 
LEDINGEHEM 33:1, BMK 2021-000237 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt en komplementbyggnad på fastigheten LEDINGEHEM 33:1 med 
stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 

2. Bygg- och miljönämnden tar ut avgift i enlighet med bygg- och miljönämndens taxa 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt en 
komplementbyggnad på fastigheten Ledingehem 33:1. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-02 

Antal       Typ                    Inkommen 
1              Situationsplan   2021-04-27 
 
Henri Lehtonen, byggchef,  föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande 

Samtliga fastighetsägare  
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Se berörda sakägare i sändlista  
 
Kopia till övriga 

Akten 
 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 87   Dnr: BMN-2021/156 
 

Ansökan strandskyddsdispens, VASSUNDA-ÖRBY 2:96, MI.2021.376 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beviljar dispens enligt bilaga 1-7, till: 

1. Nytt hus i ett plan med maximal byggnadsarea om 145 kvm  och garage om maximalt 76 
kvm enligt ansökan, där befintligt bostadshus och förråd finns idag, med stöd av 
Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1 

2. Borttagning av ett äppelträd som idag står 10 meter väster om den västra gaveln på 
fritidshuset   

3. Nämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning på fastigheten som omfattas av hela 
fastigheten 

4. Nämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställda taxa. 
 

Jäv 
Gunnar Gidlund (KD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren sökte den 25 maj 2021 dispens från strandskydd för rivning av befintligt 
fritidshus om cirka 80 kvm samt nybyggnation av nytt bostadshus och garage på samma 
plats. Inom området gäller strandskydd om 100 meter. Rubricerad fastighet omfattas av 
riksintresse för rörligt friluftsliv. Inspektion har utförts den 2 juni 2021 samt den 20 maj 2021. 
Yttrande har inte inkommit. 
Länsstyrelsen prövar dispenser inom statligt beslutade naturreservat och natura 2000-
områden.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 

Bilaga 1. Ansökan om strandskyddsdispens Ink. 25 maj 2021 

Bilaga 2. Situationsplan i skala 1:202 Ink. 25 maj 2021 

Bilaga 3. Fasadritning Entré, sydväst o Gavel sydost Ink. 3 juni 2021 

Bilaga 4. Fasadritning Garage Sydväst o Sydost Ink. 3 juni 2021 

Bilaga 5. Fasadritning nordost o nordväst Ink. 3 juni 2021 

Bilaga 6. Fasadritning Trädgård, nordost o Gavel, nordväst Ink. 3 juni 2021 

Bilaga 7. Plansektion Garage Ink. 3 juni 2021 

Bilaga 8. Översiktskarta i skala 1:12 000 

Bilaga 9. Ortofoto 1.1 500 

Gabriel Winter, miljöchef, föredrar ärendet. 
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§ 88   Dnr: BMN-2021/157 
 

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Mfl i Knivsta AB TI.2020.557 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja Mfl i  
Knivsta AB, , Walloxen 741 44 Knivsta, genom , 
med serveringsställe Bistro Larsson ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
gällande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på restaurangen och 
uteserveringen  enligt karta i underlag för beslut.  

Beslutet är förenat med ett villkor, vilket innefattar att ingen alkoholservering får ske då lunch 
eller annan måltid serveras till skolelever.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mfl i Knivsta AB, med serveringsställe Bistro Larsson, ansöker om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på restaurangen och uteserveringen mellan kl.11:00-01:00. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-03 

Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2020-11-11 

Remissvar Brandkåren Attunda, 2021-06-08 

Remissvar Skatteverket, 2020-11-20 

Bevis från Bolagsverket, 2020-11-11 

Remissvar Polisen, 2020-11-12 
 

Gabriel Winter, miljöchef, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Sökanden 
Polisen 
Länsstyrelsen 

Folkhälsomyndighet 
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§ 89 
 
Fråga från Lotta Wiström (L) vad som gäller angående alkoholtillstånd och privata 
sammankomster i hyrd lokal 
 
Gabriel Winter, miljöchef, svarar på frågan. 
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§ 92   Dnr: BMN-2021/4 
 

Ekonomisk uppföljning per maj för bygg- och miljönämnden 2021  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista maj 2021, 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden är oförändrad jämfört med prognosen som 
redovisades per mars. Verksamheten miljö- och hälsoskydd avviker negativt från budget 
med 500 tkr, medan övriga verksamheter följer budget. Jämfört med förgående prognos har 
verksamheterna miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd erhållit extra anslag på 635 
tkr respektive 115 tkr för intäktsbortfall av tillsynsavgifter.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Nettokostnadsuppställning per maj 2021-06-09 
 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 93 
 
Lika behandling vid bygglovsansökningar och sena utskick av handlingar, frågor 
väckta av Ivan Krezić (KNU) 
 
Ivan Krezić (KNU) väcker frågor om lika behandling vid bygglovsansökningar och sena 
utskick av handlingar. 
 
Emma Lundbergh, samhällsutvecklingschef, och Henri Lehtonen, byggchef, svarar på 
frågorna. 
 
 

 
 
 
§ 94 
 
Information inför extra nämnd 2021-07-01 

 

Henri Lehtonen, bygglovschef, informerar om de ärenden som kommer att tas upp på den 
extra nämnden 2021-07-01 

Ärenden som ska tas upp är: 

1. Virkesladan, Gredelby 7:85 

2. Segerdal, Gredelby 21:1 

3. TB; Ängby 1:136  

 



BMK 2020-000496 210623 

Röstförklaring i ärendet  BMN-2021/33 

Jag röstar för förvaltningens förslag att avslå ansökan om ändring av användning från kontor till 

förskola på övre planet av fastighet Gredelby 28:5.  

Vi i Miljöpartiet anser, precis som förvaltningen, att det är olämpligt att ha en förskola i ett 

industriområde. I gällande detaljplanen finns inget ”s” angivet vilket betyder att det går emot planen 

om bygglovet godkänns. Det passerar transporter till AGA gas förbi förskolan och det finns 

fortfarande tomter i närheten som är vakanta, där skulle det kunna starta verksamheter som kan 

utgöra en risk för barnen på förskolan. Attunda brandkår rekommenderar att en riskbedömning som 

visar på om förskolans placering är lämplig upprättas .  

Vi anser att det är högst olämpligt att besluta om ett permanent bygglov som går emot detaljplan 

utan att en riskbedömning först genomförts.  

För Miljöpartiet 

Jonas Gönczi 
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Yrkande i ärende BMK 2020-000496, bygglov för ändrad 
användning.

Vi yrkar på att bevilja bygglov för ändrad användning av kontor till förskola. 

Vi anser att vi med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30 § kan bevilja bygglov enligt 
sökandes önskemål då det tidigare beviljats bygglov två ggr tidigare i samma byggnad. 

PBL 9 kap.  
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). 

Mark- och miljödomstolen har även upphävt beslutet om detaljplan i Södra AR, etapp 
1 2020-10-13. Det finns redan bygglov för en förskola i samma byggnad. I domskälen 
skriver mark- och miljödomstolen även att vid planläggning ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen, enligt PBL 2 kap. 1§ och skälig hänsyn ska tas till 
bl.a. befintliga begyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka 
på planens genomförande enligt PBL 4 kap. 36§ 

PBL 2 kap.  
1 §   Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen.  

PBL 4 kap. 
36 §   Detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, 
äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. 

Förskolan är dessutom en så kallad ur och skur förskola vilket har aktiviteter utanför 
lokalerna flera ggr per vecka. Barngruppen delas därmed upp och är inte samtidigt 
ute på förskolegården, dvs lekytan, vilket gör att den därmed uppfyller boverkets 
rekommendationer. 

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

Gunnar Gidlund ledamot i bygg- och miljönämnden för (KD) 
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