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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum BMN-2018/184 
Förvaltningsekonom 2018-10-31 
 Rev 2018-12-18  
 
 
 

  Bygg- och miljönämnden  
 
 

Handlingsplan för budget i balans  
BMN-2018/184 

Förslag till beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar   
att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för budget i balans samt 
att handlingsplanen för budget i balans 2018 anmäls till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  
Årsprognosen per sista september visar ett underskott på 1 632 tkr, varav Miljö- och 
hälsoskydd och Stadsbyggnad prognostiseras med ett underskott på 1 443 tkr respektive 
275 tkr. Främsta anledningen till verksamheternas prognostiserade underskott är lägre 
intäkter än förväntat. Handlingsplanens åtgärder innehåller inga åtgärder som förväntas 
förbättra årets ekonomi, dock innehåller handlingsplanen åtgärder som har effekt kommande 
år. Förvaltningen har i prognosarbetet och i de månatliga uppföljningarna under året 
succesivt vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och ytterligare åtgärder förväntas inte 
ha effekt på årets ekonomi. En budget i balans förväntas inte nås i år, därför bör denna 
handlingsplan beaktas på ett längre perspektiv och inte endast nuvarande budgetår.  

Bakgrund 
Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens 
verksamheter ska ha budget i balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om 
handlingsplan innehållande åtgärder som behöver vidtas för att nå budget i balans. Planen 
ska rapporteras till kommunstyrelsen och framstegen fortlöpande redovisas tills budget i 
balans råder.  
Planen ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i kronor. Effekten ska 
bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidsplan, gärna med delmål. Finns 
det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspektiv ska acceptans erhållas 
från kommunstyrelsen. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Bygg och miljönämndens verksamheter har succesivt under året arbetat med att få en 
ekonomi i balans, verksamheterna har vidtagit åtgärder som redan är inräknade i 
årsprognosen. Ytterligare åtgärder som skulle kunna förbättra nämndens ekonomi under de 
sista två månaderna bedöms inte att finnas, dock har åtgärder som genomförts under året 
även positiv påverkan på kommande års ekonomi.   
 
Stadsbyggnad 
Verksamheten stadsbyggnad innefattar enheterna bygglov, kart och mät samt GIS, och 
verksamhetens underskott går att hänföra till minskade intäkter för bygglovsenheten. 
Verksamhetens intäkter består till stor del av externa intäkter från aktörer inom 
byggbranschen, därav påverkas verksamhetens intäkter av en lågkonjunktur inom 
branschen. SCB (Statistiska centralbyrån) presenterade i augusti 2018 statistik över antal 
bostadslägenheter som har påbörjats byggas under första halvåret 2018 jämfört med samma 
period 2017. Totalt sett i hela riket är det en minskning med ca 23% under 2018 jämfört med 
2017,  i Uppsala län är minskning ca 38 %. Boverket har tillsammans med SCB tagit fram en 
prognos för kommande året och den visar att byggandet av nya bostäder 2019 förväntas 
vara i samma nivå som 2018. Det finns ett behov i landet för att det färdigställs i 
genomsnittligt 67 000 bostäder per år fram till 2025 för att besvara befolkningsökningen i 
landet. Prognosen från boverket är att under 2018 och 2019 kommer det färdigställas endast 
59 000 bostäder, vilket medför att glappet mellan efterfrågan och utbud ökar. 
Bostadsmarknaden påverkas av många faktorer och en stabilare marknad kan medföra att 
efterfrågan på nyproducerade bostäder ökar. Knivsta påverkas likt övriga Sverige av 
osäkerheten på bostadsmarknaden och en ytterligare nedgång på produktionen av nya 
bostäder skulle kunna leda till ytterligare minskade intäkter för bygglovsenheten. Intäkterna 
för bygglovsenheten uppgick 2017 till 5 473tkr och i år 2018 prognostiseras intäkterna uppgå 
till 3 847 tkr, vilket är en minskning med ca 30 %. Byggs det inga nya bostäder i Knivsta kan 
det medföra att behovet av nya skolor, förskolor och idrottshallar minskar som också skulle 
inbära intäkter för bygglovsenheten. Att prognostisera intäktsnivån för bygglovsenheten 
kommande år är svårt, dock skulle fortsatt minskning av intäktsnivån innebära att enheten 
behöver anpassa kostnadsnivån ytterligare vilket bedöms som svårt.  
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Under året har verksamheten vidtagit åtgärder för att anpassa kostnaderna till den minskade 
intäktsnivån. Enheten har haft en vakanttjänst sedan första april och tjänsten planeras inte 
att tillsättas - istället planerar enheten att satsa på digitalisering. Bygglovsenheten planerar 
att införskaffa en ny modul till det befintliga verksamhetssystemet, vilket förväntas medföra 
att handläggarna får mindre administrativt arbete. Även om det innebär en ökad kostnad året 
för inköpet förväntas modulen genera lägre kostnader på ett längre perspektiv. Den 
vakanthållna tjänsten är redan inräknad i nuvarande prognos och såldes kan ingen 
ytterligare effekt förväntas i år. Helårseffekt av en vakanttjänst beräknas till 598 tkr och 
inköpet av en ny modul beräknas öka kostnader för licenser samt underhåll med ca 180 tkr 
per år. Även kostnaderna för inköpet av modulen finns i  årsprognosen följaktligen kommer 
inte inköpet försämra årsprognosen. Om inte modulen upphandlas och implementeras i år 
medför det att prognosen blir ca 250 tkr bättre i år. Effekten av att inte återanställa den 
vakanta tjänsten och införskaffa en modul beräknas totalt generera en minskad kostnad per 
år med ca 418 tkr. Stadsbyggnads underskott på -275 tkr motsvarar en minskning av 0,46 
handläggartjänst inom bygglovsenheten. 
 
Stadsbyggnad innefattar även Kart- och GIS enheten. För att framöver bidra till en budget i 
balans ses bland annat finansieringen för kommunens GIS-verksamhet över. I dagsläget är 
den fullt finansierad av bygg- och miljökontoret men med det nya GIS-systemet på plats så 
skapas större användningsmöjligheter för kommunens samtliga kontor. En mer övergripande 
finansieringsmodell lär därmed bli aktuell. Vilka effekter det kommer få är i dagsläget oklart 
då arbetet precis har påbörjats. Det förväntas tidigast ge resultat under andra halvan av 
2019, mer sannolikt är dock att det märks först på 2020 års budget varpå effekterna inte 
räknas i denna åtgärdsplan.  
 

 

Miljö- och hälsoskydd 
Anledningen till det prognostiserade underskottet för verksamheten går likt för bygglov att 
hänföra till verksamhetens intäkter. Under året har verksamheten genomfört åtgärder som 
kommer förbättra ekonomin på längre sikt. I år har verksamheten upphandlat och 
implementerat ett nytt verksamhetssystem som ersätter ett system som inte fungerade 
optimalt. Det är svårt att uppskatta effekten av det nya systemet, men en förväntad följd är 
att handläggarna kan ägna sig mer åt kärnverksamheten än vad som tidigare varit möjligt 
utifrån mängden it-problem. Under året har verksamheten arbetat fram en ny taxa, vilken inte 
är antagen av KF ännu. I det framtagna förslaget föreslås timtaxan för miljöbalkstillsyn att 
räknas upp med 21,2 % och livsmedelstaxan med 30,5 %. En förändring av taxan kommer 
inte påverka årets ekonomiska situation men kommer ha påverkan på kommande år. 
Miljöenheten är involverad i flera projekt inom kommunen där de bistår med sin kunskap, 
men i dagsläget ersätts inte verksamheten för tiden de avsätter för medverkan i tillexempel 
arbetet med planprocesser och avfallssamverkan. Verksamheten arbetar med att se över hur 

Vad (åtgärd) 2018 2019 
Vakant tjänst  0 tkr, redan 

inräknat 
598 tkr 

Ny modul 0 tkr, redan 
inräknat 

-180 tkr 

Ingen ny modul 2018 250 tkr  0 tkr 
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finansieringen av tiden som avsätts till projekten ska fungera i framtiden, dock har denna 
åtgärd ingen effekt på årets ekonomi men kan leda till lägre kostnader kommande år. Miljö- 
och hälsoskydds underskott på 1 443 tkr motsvarar en minskning av 2,4 handläggartjänst. 
En simulering av de nya timtaxorna givet årets förutsättningar har genomfört på följande sätt. 
Divideras årets prognostiserade intäkter med den nuvarande timtaxan får man fram  årets 
antal debiterade timmar. Vidare har den nya förslagna timtaxan multiplicerats med årets 
debiterade timmar för att få fram en uppskattad intäktsnivå för nästa år. Livsmedelsintäkterna 
är beräknade med 400h*1475kr och 235h*1380kr, detta till följd av att timtaxan är olika 
beroende av vilken typ av ärende det är. Taxeökningen medför att tillsynsintäkterna ökar 
med ca 650 tkr förutsatt antal debiterade timmar är konstant mellan åren.  
 

 
 
 
Räknas 2018 års budgeterade kostnader upp med 2 % och kommunbidraget för 2019 
hämtas från inriktningsbeslutet som antogs i kommunstyrelsen i våras, samt de beräknande 
intäkterna för 2019 får man resultat nedan. Verksamhetens ekonomi beräknas inte vara i 
balans 2019 med dessa antaganden. Som tidigare nämnts har miljöenheten under året 2018 
blivit tvungen att ägna tid åt annat än kärnverksamheten. Implementeringen och 
anpassningen till det nya verksamhetssystemet kommer fortgå under nästa år, det till trots 
förväntas antal utförda tillsynstimmar succesivt öka i framtiden när det nya systemet kan 
nyttjas till fullo och verksamheten besparas från IT-problem. Det kommer medföra att 
intäkterna kan komma att öka och möjligheterna för att nå en ekonomi i balans kommer 
förbättras under kommande år. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avslutningsvis kommer nämndens verksamheter fortsätta arbetet för att nå en ekonomi i 
balans, förutsättningarna för ökade intäkter blir bättre kommande år. I dagsläget planeras det 
för ett ökat bostadsbyggande i Knivsta som kommer medföra ökade bygglov som generar 
intäkter för bygglovsenheten. Miljöenheten håller på att anpassa sig till det nya 
verksamhetssystemet som kommer medföra att verksamhetens IT-problem minskar. Det 
kommer få positiva effekter i form av att enheten kan ägna mer tid till kärnverksamheten och 
ökar antalet tillsynstimmarna medför det även att intäkterna kan öka.  

  
Prognostiserade 
intäkter 2018 

Nuvarande 
timtaxa kr 

Prognos 
debiterade timmar 

Timtaxa 
2019 kr 

Beräknade 
intäkter 2019 

Miljöbalkstillsyn 2 142 391 1 130 1 896 1 370 2 597 412 
Livsmedelstillsyn 717 738 1 130 635 1 475 914 300 
Totalt 2 860 129 kr   2 531   3 511 712 kr 

      
  Budget 2018 Budget uppräknad 2019 
Kommunbidrag 2 932 2 878 
Intäkter 4 993 3 512 
Kostnader  7 925 8 084 

Resultat 0 -1 694 
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Jessica Fogelberg   
Bygg- och miljöchef   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Bygg och miljönämndens ekonomi har ingen direkt påverkan på barn. 
 
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 



 
 

Handläggare  Datum Diarienummer 
Jessica Fogelberg   2019-01-10 BMN-2019/8 
 
 
 
     Bygg- och miljönämnden 
      
 
 
 
 
Verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 
 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsplanen för Bygg- och miljönämnden för 2019, samt 
att anmäla beslutet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom 

 
 
Sammanfattning 
Bifogat tjänsteskrivelsen finns bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2019. 
Verksamhetsplanen innehåller de mål som riktats mot nämnden från kommunfullmäktige 
samt ger nämnden möjlighet att sätta upp egna mål. Inför 2019 väljer bygg- och 
miljönämnden att inte formulera egna mål utan fokus läggs på att ordinarie verksamhet ska 
prioriteras samtidigt som vissa kärnfrågor och övergripande mål ska tas i särskilt beaktande.. 
Verksamhetsplanen innehåller även en fördelning av de kommunbidrag som tilldelats 
nämndens verksamheter. 
 
 
  

 
 
 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 
 
 
 
Bilaga 
Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2019 
 

  



 
 

 

 
Barnchecklista inför beslut 
 
Nämnd 

Bygg- och miljönämnden 
Datum för sammanträde 

2019-01-22 
Diarienummer  

BMN 2019/8 
Handläggare 

Jessica Fogelberg 
Ärenderubrik 

Verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2019 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Beslutet avser verksamhetsplan för nämndens målinriktning och ställningstagande kring 
redan antagna mål av Kommunfullmäktige samt en fördelning av redan beslutade 
ekonomiska medel. Dessa beslut bedöms inte medföra någon direkt påverkan på barn.  

 
 

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 



 
 
 

 
 
 
 

Verksamhetsplan 2019 
 

Bygg- och miljönämnden tillika 
trafiknämnd  

BMN 2019/8 

  



 
 
 

1. Bakgrund och inledning  
 

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad 
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och 
kart- och GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. 
Primär verksamhet under nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och 
GISenhet, Bygglovenheten samt Miljöenheten.  

BMN’s ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt 
bland annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).  

 
1.2 Verksamhetsförutsättningar  

 
Året 2019 inleds med ett flertal sjukskrivningar och vakanser inom främst enheterna miljö och 
Kart- och GIS. Utifrån detta kommer fokus under våren 2019 behöva ligga på att återställa 
enheterna till ett läge där de är fullt fungerande och självgående i sådan utsträckning att 
utvecklingsarbete kan börja prioriteras.  

Basuppdraget i form av myndighetsutövning och arbete med mätuppdrag, kartor och GIS-
systemet är det som behöver vara i fokus under hela kalenderåret 2019.  

Inför 2019 sågs en möjlighet att ställa om arbetssätten och därmed effektivisera 
verksamheterna inom stadsbyggnadsområdet. Utifrån detta har kommunbidragen minskats 
med en miljon kronor. Som en del i effektiviseringen kommer bland annat vakanser inte att 
återsättas innan en översyn av arbetssätt och processer har genomförts. Syftet är att säkerställa 
att vi prioriterar de resurser vi har på ett så värdefrämjande sätt som möjligt. Dessa 
förändringar ingår i ramen för vårt basuppdrag och kommer prioriteras under året.   

Då Bygg- och miljönämndens verksamheter under 2018 inte nådde budget i balans krävs 
åtgärder kring detta. Under 2019 planeras för ett tydligare fokus på den avgiftsfinansierade 
verksamhetsutövningen i syfte att kunna använda kommunbidraget till åtgärder som 
möjliggör mer kvalitativt arbete framöver.  

Bygg- och miljönämndens verksamheter bedöms ha goda förutsättningar för att vid rätt 
prioriteringar kunna fullfölja sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Genom att under 2019 
fokusera på det kärnuppdrag nämndens verksamheter har och därutöver jobba med 
effektiviseringsåtgärder i form av innovationer, förenklingar och digitalisering kan vi skapa 
bättre förutsättningar inför kommande år. Målsättningen är att under 2020 vara i ett läge där 
vi har budget i balans såväl som verksamheter som ligger i framkant för den utveckling som 
krävs för att möjliggöra framtida automatisering så verksamheten därmed är rustad för 
omvärldens förändringar.   



 
 
 

2. Kommunfullmäktiges mål  
 

Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030. 
De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och 
nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör 
kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer.  
 
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergripande, därför ska nämnder och 
förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog som är relevanta och realistiska. 
Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopplas ihop med beslutade politiska 
styrdokument.  
 
Värde  
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet  
Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans.  
Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad.  
Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara.  
 
Bo och trivas  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare  
Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet.  
Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull 
fritid.  
Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa.  
 
Växa  
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och stöd i livets alla 
skeden  
Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med 
likvärdiga villkor och höga resultat.  
Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation.  
Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren.  
 
Värna  
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet.  
Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk 
hållbarhet optimeras.  
Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun. 

  



 
 
 

3. Nämndens egna mål 
Bygg- och miljönämnden väljer att för 2019 inte formulera några egna mål då fokus bedöms 
behöva ligga på basuppdraget. Bygg- och miljönämnden väljer dock att lägga extra fokus på 
mål 4 av kommunfullmäktiges 11 mål ” I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och 
organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet”.  

Vid omarbetning av våra processer ska verksamheten fokusera på att skapa ett bättre 
samarbetsklimat med våra sökande, såväl privata medborgare som näringsidkare. Lämplig 
uppföljning för att utvärdera att förändringarna går i rätt riktning är genom utvärdering av 
resultatet i SKL’s databas löpande insikt samt genom Svensk näringslivsrankning.  

 
4. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 

I samband med antagande av mål och budgetdokumentet för 2019 fördelades ett antal uppdrag 
till styrelser och nämnder. De uppdrag som riktades mot bland annat Bygg- och 
miljönämnden var följande.  

Uppdrag Målbild Styrelse/Nämnd 

Förändringsarbete – 
organisation och 
arbetssätt ligger i fokus 
liksom att integrera målen 
från Agenda 2030 i beslut 
och arbete  
 

Knivsta kommun ska arbeta för att 
uppnå målen i Agenda 2030.  
Förändringsarbetet ska leda 
effektivare arbetsprocesser och 
ökat användande av ny teknik.  

Kommunstyrelsen och 
nämnder  

Lokaleffektivitet – 
framtagande av plan för 
ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 
  

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
minskade lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under perioden 
2019-2022  

Kommunstyrelsen och 
nämnder  

Fossilfri/koldioxidneutral 
kommun – minimerad 
plastanvändning och 
giftfri förskola  
 

Giftfri förskola  
Koldioxidneutral kommunkoncern  

Kommunstyrelse och 
nämnder  

Upphandlingar – 
kravställning i 
upphandlingar på 
ekologiska och 
rättvisemärkta produkter  
 

Inköp av varor och tjänster ska 
vara ekologiska och 
rättvisemärkta  

Kommunstyrelsen och 
nämnder  

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad 
teknik för VA-hantering, 
ska övervägas vid 
nybyggnation och 
planering av nya 
områden  

Hållbar stadsplanering  Kommunstyrelse och 
nämnder  



 
 
 

BMN’s verksamheter är ytterst styrda av lagstiftning varpå utrymmet att jobba md uppdragen 
finns reglerat i den lagstiftning som styr. De uppdrag som har riktats till Bygg- och 
miljönämnden är i de flesta fall sådana som på olika sätt redan aktivt jobbas med inom ramen 
för nämndens kärnuppdrag alternativt inte ligger inom verksamhetens påverkansområde. Det 
finns dock ingen konflikt mellan något av uppdragen och det uppdrag som BMNs 
verksamheter har.  
 

5.  Nämndens ekonomi 
 

Ekonomiska förutsättningar 

2019 års budget innebär en minskning om kommunbidrag motsvarande en miljon kronor 
inom området för stadsbyggnad samt ett effektiviseringsbeting om 50 tkr för nämnden som 
helhet. Intäkterna bedöms samtidigt bli något högre än under 2018. De ökade intäkterna 
bedöms möjliga utifrån en renodling av verksamhet mot basuppdraget. Det är de 
avgiftsfinansierade delarna som kommer att prioriteras för att möjliggöra ökade intäkter och 
en budget i balans.  

Resultatuppställning nämnden 

Budget Bygg- och miljönämnden KF-budget  Nämnd-BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 9 305 9 305 
Intäkter 0 11 370 
Kostnader 9 305 20 675 
Resultat 0 0 

 

6. Nämndens verksamheter  
 

6.1 Bygg- och miljönämndens politiska verksamhet 
Verksamhet 

Den politiska verksamheten består av en tjänsteman i form av en nämndsekreterare samt den 
politiska nämnden. 

Resultatuppställning 

Budget Politisk verksamhet KF-budget  Nämnd-BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 1 154 1 154 
Intäkter 0 0 



 
 
 

Kostnader 1 154 1 154 
Resultat 0 0 

 

6.2 Stadsbyggnad 
Verksamhet 

Innefattar verksamheterna Bygglovenheten och Kart- och GISenheten. Även en projektledare 
finns anställd under stadsbyggnad som en gemensam resurs för alla kontorets enheter.  

Bygglovenheten handlägger och beslutar om förhandsbesked, bygglov och andra lov. När 
byggprocessen startar inspekterar kommunen att byggherren uppfyller Plan- och bygglagens 
(PBL) tekniska egenskapskrav. Enheten utövar även tillsyn enligt PBL som omfattar bland 
annat olaga byggen, obligatorisk ventilationskontroll, enkelt avhjälpta hinder, motordrivna 
anordningar och tekniska egenskapskrav. 

Kart- och GISenheten ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens kartdatabas. 
I uppdraget ingår att tillgodose Knivsta kommuns behov och efterfrågan på kart- och GIS 
produkter och tjänster samt framställning av bygg- och planrelaterade produkter som 
nybyggnadskarta, grundkarta, primärkarta och inmätningar i form av utstakning, 
kontrollmätning och fältkontroll. Framställning och presentation av kartprodukter med 
koppling till specifik information (GIS) är en viktig och växande del av uppdraget. 

Dessa enheter har intäkter främst utifrån utfärdade bygglov, genomförda mätuppdrag, 
beställda kartor samt utförd tillsyn. De primära kostnaderna är för personal samt drift och 
avskrivningar av verksamhetsspecifika och nödvändiga system och viss utrustning.  

Resultatuppställning 

Budget Stadsbyggnad  KF-budget  Nämnd-BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 5 060 5 060 
Intäkter 0 5 885 
Kostnader 5 060 10 945 
Resultat 0 0 

 

6.3 Miljö och hälsa 
Verksamhet 

Miljöenheten ansvarar i huvudsak för att utöva tillsyn och kontroll samt handlägga 
inkommande ansökningar, anmälningar och klagomål inom miljöbalkens och 
livsmedelslagens områden inklusive tillsyn och kontroll enligt relevanta EU-direktiv, 
förordningar och föreskrifter samt att ge information kopplad till dessa områden. I övrigt 
ansvarar enheten för viss tillsyn och handläggning inom tobakslagens, smittskyddslagens och 
strålskyddslagens områden.  



 
 
 

 
Resultatuppställning (tkr) 

Budget Miljö och hälsa KF-budget  Nämnd-BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 2 878 2 828 
Intäkter 0 5 485 
Kostnader 2 878 8 313 
Resultat 0 0 

 

6.4 Trafik 
Verksamhet 

Nämnden ansvarar för upprättande av lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd och 
transporttillstånd samt är remissinstans inför vissa länsstyrelsebeslut.  

 
Resultatuppställning (tkr) 

Budget Trafik KF-budget  Nämnd-BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 263 263 
Intäkter 0 0 
Kostnader 263 263 
Resultat 0 0 

 

Investeringar 

Den huvudsakligen planerade investeringen för 2019 är upphandling och genomförande av en 
flygfotografering. Flygfotograferingar av kommunen bör ske med ca 4 års mellanrum för att 
möjliggöra aktuellt underlag för verksamheterna i den mån alternativt material inte kan 
användas. 

Investering 

Beviljad 
investeringsram 

(tkr) 
Tidplan 

(start-slut) 

Digitalisering – innovation 500 Jan-Dec 

IT-utrustning, ospecificerat 300 Jan-Dec 
Flygfotografering 1 500 Jun-Dec 
Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 Jan-Dec 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum BMN-2019/10 
Förvaltningsekonom 2018-12-21   
 Rev 2019-01-10 
 
 

  Bygg- och miljönämnden  
 
 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 
BMN-2019/10 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta  
att bevilja 1 500 tkr från KS ofördelade investeringsmedel till bygg- och miljönämnden för 
finansiering av ett GIS IT-system.  

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden var under verksamhetsåret 2018 beviljade investeringsmedel för 
investeringsprojektet Kart och GIS (IT-system). Implementering av det nya IT-systemet har 
fördröjts och det har medfört att investeringsprojektet inte slutfördes under 2018. För 2019 
har nämnden inga beviljade investeringsmedel för projektet och därför ansöker bygg och 
miljönämnden om 1 500 tkr från KS ofördelade investeringsmedel. Den totala 
investeringsutgiften förväntas inte överstiga den ursprungliga beviljade investeringsmedlen 
på 2 000 tkr.  
Bytet av GIS-system är en del i ett omfattande effektiviseringsarbete där fokus läggs på att 
maximera nyttan som kan fås av geodataanalyser. Genom införande av ett nytt GIS-system 
möjliggörs både digitalisering av flertalet processer samt möjligheten till större användning av 
kommunens kartsystem. Dessa effektiviseringar gynnar samtliga verksamheter i kommunen 
varpå en försening av projektets genomförandetid bedöms vara en fråga angelägen för KS 
snarare än att använda BMNs beviljade investeringsmedel för andra projekt såsom 
flygfotografering.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
En investering medför ökade kapitaltjänstkostnader för verksamheten i form av internränta 
och avskrivningar. Eftersom investeringsprojektet i detta fall inte förväntas överskrida den 
ursprungliga investeringsutgiften medför detta beslut inga ökade kapitaltjänstkostnader 
utöver det verksamheten har förväntat sig.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Jessica Fogelberg   
Bygg- och miljöchef   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Ekonomikontoret 
Handläggare 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet gäller utökade investeringsmedel för ett IT-system till verksamheten GIS.  

 
 

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 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Christofer Mattsson Datum BMK-2018-210 
 2019-01-10   
 
 

  Bygg- och miljönämnden 
 
Byggsanktionsavgift på fastigheten Långhundra allmänning 4:4 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att skicka ”Yttrande från Knivsta kommun – Byggsanktionsavgift på fastigheten Knivsta 
Långhundra allmänning 4:4, mål P 4855-18” med bilagor till mark- och miljödomstolen 
 
att omedelbar justering av beslutet genomförs.  
 
Sammanfattning 
Bygg- och nämnden i Knivsta kommun har fått ett föreläggande om att yttra sig i mark- och 
miljödomstolens mål P 4855-18. Det som yttrandet särskilt ska avse är frågan om åtgärden i 
målet avser en komplementbyggnad. Sista dag för Bygg- och miljönämnden i Knivsta 
kommun att yttra sig är 2019-01-22. 
 
Bakgrund 
Ett föreläggande om yttrande gällande Nacka tingsrätts målnr P 4855-18 inkom till Bygg- och 
miljönämnden i Knivsta kommun. Det som yttrandet särskilt ska avse är frågan om åtgärden 
avser en komplementbyggnad. Sista dag för Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun att 
yttra sig är 2019-01-22. Därav behöver beslutspunkten omedelbar justering så att yttrandet 
kan skickas via mejl till domstolen direkt efter beslutet är justerat. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 
 
 
 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till:   
Akten 
Mark- och miljödomstolen 
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1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
 

Yttrande gällande byggsanktionsavgift från mark- och miljödomstolen påverkar inte barn. 
 

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 
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Bygg- och miljönämnden Datum YTTRANDE 
Handläggare 2019-01-10 Diarienummer 
Christofer Mattsson  BMK 2018-210 
    
    
 
 
 
 
 
Yttrande från Knivsta kommun – Byggsanktionsavgift på 
fastigheten Långhundra allmänning 4:4, mål P 4855-18 
 
Bakgrund 
 
Bygg- och nämnden i Knivsta kommun har fått ett föreläggande om att yttra sig i mark- och 
miljödomstolens mål P 4855-18. Det som yttrandet särskilt ska avse är frågan om åtgärden i 
målet avser en komplementbyggnad. Sista dag för Bygg- och miljönämnden i Knivsta 
kommun att yttra sig är 2019-01-22. 
 
Yttrande 
I Knivsta kommuns ärende BMK 2018-000037 ansökte  om bygglov 
för ett enbostadshus 2018-01-28 (bilaga 1). Under beskrivningen av ansökan skriver 
sökande ”Flytt befintligt hus från Arlanda till Morby moralund 206, att ha som 
permanentbostad under en period för en person (min bror) för att sedan använda som 
gäststuga alternativt stycka och sälja av”. I ansökan svarade han ja på frågan om det är ett 
enbostadshus och fyllde även i informationen om annat byggnadsverk där han skrev ”1 
byggnadsverk med 40m2 boarea”. I bekräftelsebrevet samt begäran om komplettering som 
kommunen skickade ut 2018-01-30 står ”Vi har 2018-01-28 mottagit din ansökan angående 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus”(bilaga 2). Efter bekräftelsebrevet skickades ut 
hörde sökande inte av sig angående att byggnationen skulle gälla något annat än 
enbostadshus. Ett möte om kompletteringar hölls med  och någon timme efter avslutat 
mötet ringde  upp berörd handläggare och vill återkalla ärendet då han hade för avsikt 
att bygga det i Upplands Väsby istället där han hade ett giltigt förhandsbesked.  
bekräftade via mejl att han vill dra tillbaka sin bygglovsansökan och återkalla ärendet. Bilaga 
3 är en ärenderapport från ärende BMK 2018-000037 som visar hela ärendets gång.   
 
2018-03-23 får Bygg- och miljökontoret i Knivsta kommun in en anmälan att en byggnad 
placerats på Långhundra allmänning 4:4. Detta är starten för tillsynsärendet med 
kommunens diarienummer BMK 2018-000210 som även byggsanktionsavgiften gäller i mål 
P 4855-18. Byggnaden som uppförts stämmer överens med den tidigare ansökan om 
bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus (BMK 2018-000037) som tidigare dragits tillbaka 
av sökande.  
 
Efter att bygg- och miljökontoret fått in en anmälan om olaga bygge skickar  in 
en ny ansökan 2018-05-13 med kommunens diarienummer BMK 2018-000302 (se bilaga 4). 
I beskrivningen skriver han ”Bygga nytt enfamiljshus” och kryssar i ja på enbostadshus under 
byggnad. Handlingarna i ansökan stämmer överens med den byggnad som ansökts om 
bygglov för i kommunens ärende BMK 2018-000037 och den byggnad som uppförts utan 
bygglov eller startbesked på Långhundra-Allmänning 4:4. Inget beslut är fattat i ärendet ännu 
och sökande har under tiden inkommit med kompletterande handlingar där byggnaden har 
ändrats. 
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Bygg- och miljönämnden har prövat ansökningarna som har kommit in efter vad  

 har ansökt för. Förvaltningen har gjort bedömningen i bygglovsgranskningen att 
byggnaden avser ett enbostadshus och inte en komplementbyggnad.  
 
Därmed anser bygg- och miljönämnden att den byggnad som byggts på fastigheten ska 
betraktas som ett enbostadshus och inte som en komplementbyggnad. Till grund för denna 
bedömning ligger dels de två ansökningar sökande har lämnat in och framförallt den första 
som inkom BMK 2018-00037 där sökande sökte för enbostadshus och den byggnad som 
står på plats idag är densamma som ritningarna visar. En annan aspekt är även att en 
komplementbyggnad ska utgöra ett komplement till bostadshuset och inte dominera över 
bostadshuset, den byggnad som är byggd är enligt ansökan 117 kvm i byggnadsarea. Enligt 
den nya situationsplanen i ärende BMK 2018-000302 har den sökande ritat in separata 
infarter och parkeringar samt att de två bostadshusen är placerade på var sin sida om en 
häck. Därmed bedöms det röra sig om två skilda tomtplatser. 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden Knivsta kommun. 
 
Bilagor till yttrande 
Bilaga 1, första bygglovsansökan BMK 2018-00037 inkl. ritningar som är relevanta för 
ärendet 
Bilaga 2, bekräftelsebrev 
Bilaga 3, ärenderapport från BMK 2018-000037 
Bilaga 4, andra bygglovsansökan BMK 2018-000302 inkl. ritningar som är relevanta för 
ärendet 



Bygglovsansökan
Blanketten är elektroniskt signerad 2018-01-28

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Välj
Typ av ansökan Bygglov
externalid 1fac6677-f5e1-4272-8de5-

f886df9283e9
Vad vill du göra

Beskrivning av ansökan
Flytt befintligt hus från Arlanda till morby moralund 206, att ha som permanentbostad under
en period för en person (min bror) för att sedan använda som gäststuga alternativt stycka och
sälja av.

Åtgärd
Nybyggnad Ja

Byggnad
Enbostadshus Ja
Annat byggnadsverk 1 byggnadsverk med 40m2 boarea.

Fasad
Av trä Ja
Vald färg, fasad Falu rödfärg

Tak
Annat takmaterial takpapp
Vald färg, tak röd

Fönster
Trä Ja
Vald färg, fönster röd

Var ska det ske
Fastigheten

Fastighetsbeteckning LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4
Blivande fastighetsbeteckning LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4
Känd byggnadsbeteckning Morby Moralund 206
Adress Morby Moralund 206
Postnummer 755 98
Ort Uppsala

Arealsuppgifter
Fastighetsareal 2738
Nytillkommen byggnadsarea 117
Nytillkommen bruttoarea 40
Nytillkommen öppenarea 77

1 (3)
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Bygglovsansökan
Blanketten är elektroniskt signerad 2018-01-28

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Mer uppgifter
Typ av VA-anslutning Enskilt vatten och avlopp
Önskat startdatum 2018-02-05
Saknar uppgifter om KA Ja

Handlingar
Behövs vanligtvis

Fasadritning Ritningar x house samt fasadritningar
.PDF

Planritning Ritningar x house samt fasadritningar
.PDF

Situationsplan situationsplan 2.jpg
Nybyggnadskarta situationsplan 2.jpg
Sektionsritning Ritningar x house samt fasadritningar

.PDF
Kan behövas

Övrig handling/ritning Avlopp.pdf
Sökandeuppgifter

Sökandeuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Mobilnummer
Mejladress

Sökanderoller
Roller Sökande kommer tilldelas rollerna

fakturamottagare, byggherre och
fastighetsägare om ingen annan
registrerats för rollerna nedtill.

Medsökande
Medsökande Ja
Personnummer
Förnamn
Efternamn

2 (3)



Bygglovsansökan
Blanketten är elektroniskt signerad 2018-01-28

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
Mobilnummer
Mejladress

e-legitimation
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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Bygg- och miljökontoret 
 

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 

 2018-01-30 BMK 2018-000037 
 

  

  

  

  

 

 

 

Bekräftelse mottagen ansökan och begäran om komplettering 

 

Fastighetsbeteckning (adress): LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 

(MORBY MORALUND 206) 

 

Tack för din ansökan. 

 

Vi har 2018-01-28 mottagit ansökan angående bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.  

 

Underlag för fortsatt handläggning av ärendet saknas, dessa underlag ska inkomma senast 

2018-02-16. Om du behöver mer tid för att komplettera ansökan, vänligen hör av dig snarast 

till oss telefon 018-34 70 00 eller e-post knivsta@knivsta.se. 

 

Följande handlingar saknas:  
 
Situationsplan 

På situationsplanen ska du även visa parkeringar, infarter, friytor, uteplatser och sophantering 

till varje hus. Redovisa avstånd till fastighetsgräns från den nya byggnaden, minst 3 mått. 

Beskriv även de andra byggnaderna på fastigheten. Vilka finns och vad används de till? 

 
Fasadritningar 

På fasadritningarna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas. Marklinjerna ska ritas 

ut till fastighetsgräns eller tills att de olika marklinjerna möts.  

 
Sektionsritning 

Skicka in en måttsatt sektionsritning som redovisar takhöjden både där det är ett plan och där 

det är två plan. Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter, om du inte lever upp till det kravet 

över hela byggnaden behöver du motivera varför.  

 
Planritningar 

Skicka in en planritning med fastinredning och exempelmöblering. I och med att ni söker för 

enbostadshus ska den vara tillgänglig. Se bifogad tillgänglighetsbroschyr. 
 
Kontrollansvarig (anmälan) 

Vid bygg, mark eller rivning behövs ofta en kontrollansvarig. Personen ska vara certifierad 

och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska 

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


 
 

Bygg- och miljökontoret 
 

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 

kontrolleras. Det är byggherren som ska utse kontrollansvarig. Certifierade kontrollansvariga 

finns att söka på Boverkets hemsida. Vi har gjort bedömningen att det krävs kontrollansvarig i 

ditt ärende då det ses som en nybyggnation av enbostadshus. 

 
Tillstånd att anlägga enskilt avlopp 

Det krävs tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp. Ansökningsblankett finns på Knivsta 

kommuns hemsida. Ett giltigt avloppstillstånd krävs innan bygglov kan beviljas. Du behöver 

redovisa hur ni ska göra med avloppet. Om det ska anslutas till befintligt enskilt avlopp ska 

det redovisas och intygas från miljöenheten att det är okej. Om det krävs nytt avloppstillstånd 

ska det redovisas och skickas in.  

 
Bullerutredning 

Du behöver skicka in en bullerutredning som visar att riktvärdena för buller klaras. 
 
 

Handlingarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta (svarta linjer på vitt 

papper, ej rutat papper). För exempel på ritningar, se Knivsta kommuns exempelritningar. 

 

Beslut i ärendet kommer att meddelas senast inom tio veckor från det att begärda 

kompletteringar inkommit. Om det är nödvändigt på grund av utredning får 

handläggningstiden förlängas en gång med högst 10 veckor. 

 

Avgift debiteras enligt taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

 

I ditt ärende kan förenklad delgivning komma att användas. För mer information om vad detta 

innebär, se Knivsta kommuns hemsida.  
 
Diarienummer BMK 2018-000037 och fastighetsbeteckning ska anges på alla 
kompletterande handlingar/ritningar. 

 

Bygg- och miljökontoret 

 

En bekräftelse på att vi mottagit ansökan kommer skickas till fastighetsägaren för kännedom.  

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/hitta-behoriga/
http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/23858&formName=p330139k1&formId=57377&customerName=0183470000&customerId=1640&packetName=Byggverksamhet&packetId=14756
http://www.knivsta.se/sv-SE/Bygga-bo-och-miljo/Bygga-i-Knivsta-kommun/Ansokan-om-lov/Exempelritningar.aspx


 
 

Bygg- och miljökontoret 
 

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 

 2018-01-30 BMK 2018-000037 

 
  

  

  

  

 
 

Underrättelse om ansökan om bygglov 
 

Vi har 2018-01-28 mottagit ansökan angående bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 

LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 (MORBY MORALUND 206).  

Sökande i ärende är:  

 

Denna information skickas till dig i egenskap av fastighetsägare. Kopia av beslutet kommer 

att skickas till dig i samband med att beslut tas i ärendet.  

 

I detta ärende kan förenklad delgivning komma att användas. För mer information om vad det 

innebär, se Knivsta kommuns hemsida.  

 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg och miljökontoret
Utskriftsdatum

2019-01-04

Ärendeblad BMK 2018-000037

Status

AVSLUTAT

Ärendeklass

enbostadshus

Ärendeslag

för nybyggnad av

Ärendetyp

bygglov

Ärendegrupp

Lovärenden

Handläggare

Robert Fåhraeus

Datum

2018-01-28

DiarienummerObjekt

LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 

(MORBY MORALUND 206) - 

Huvudobjekt

BMK 2018-000037

Avseende

bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

Ärendeanteckningar

Anteckningar saknas

Intressenter på ärendet

Roll Namn AdressOrg/PersNr Kontaktuppg

Byggherre

Fakturamottagare

Fastighetsägare

c

Fastighetsägare

Medsökande

Sökande

Händelse

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-01-28 Ansökan Sofia Johansson In

Händelseanteckning

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-01-28 Ritning(rit) ID: 155 096 ÖvrigtInkommen

2018-01-28 Övrig handling(anha) ID: 155 050 Inkommen

2018-01-28 Fasadritningar(fn) ID: 155 094 Inkommen

Telefon/Fax

018-347000

Webbadress/E-post

knivsta@knivsta.se

Besöksadress

Centralvägen 18

Adress

741 75 KNIVSTA
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Bygg och miljökontoret
Utskriftsdatum

2019-01-04

Ärendeblad BMK 2018-000037

Status

AVSLUTAT

Ärendeklass

enbostadshus

Ärendeslag

för nybyggnad av

Ärendetyp

bygglov

Ärendegrupp

Lovärenden

Handläggare

Robert Fåhraeus

Datum

2018-01-28

DiarienummerObjekt

LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 

(MORBY MORALUND 206) - 

Huvudobjekt

BMK 2018-000037

Avseende

bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

Händelse forts.

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-01-28 Ansökan Sofia Johansson In

Händelseanteckning

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-01-28 Sektionsritning(Sekt) ID: 155 095 Inkommen

2018-01-28 Situationsplan(Sitpl) ID: 155 045 Inkommen

2018-01-28 Nybyggnadskarta(Nyby) ID: 155 046 Inkommen

2018-01-28 Ansökan(Ans) ID: 155 044 Inkommen

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-01-29 Granskning Dick Kardell Intern Ja

Händelseanteckning

Lovpliktigt

Kompletteras, svar senast 2018-02-16:

Kan mailas

•Situationsplan - Visa parkeringar, infarter, friytor, uteplatser och sophantering till varje hus. redovisa också avstånd till 

fastighetsgräns från den nya byggnaden, minst 3 mått.- Beskriv även de andra byggnaderna på fastigheten. Vilka finns och 

vad används de till.

•Fasadritningar - befintliga och kommande marklinjer.

•Sektionsritning -måttsatt som redovisar takhöjden (eller motivera varför det ska vara lägre takhöjd). 

•Planritning - Skicka in en planritning med fastinredning och exempelmöblering. I och med att ni söker för enbostadshus ska 

den vara tillgänglig.

•Kontrollansvarig -  Sökande undrar vad KA ska göra då huset redan är byggt och bara lyfts på plats. (se telefon samtal från 

2018-02-02).

•Avlopp - redovisa hur ni ska göra med avloppet. Kan de ansluta till befintlig eller behöver de nytt tillstånd? Redovisa

•Bullerutredning -ligger nära E4:an

Handlingar som ska skickas med kompletteringsbrevet

•Exempelritningar

•Tillgänglighetsbroschyr

Remiss till, svar senast 2018-xx-xx När vi fått in nya 

•Grannar/berörda sakägare

•Miljöenheten

•Roslagsvatten

•Vattenfall El

Bestämmelser

Sammanhållen bebyggelse

Bevilja?

Neka?

Förenlig med ÖP kolla VA-plan och ny/gammal ÖP

Är det okej med så många bostadshus på samma fastighet? Bebyggelsetryck?

Lovbeslutet

Nämndbeslut

Bygglov med tekniskt samråd

Kontrollansvarig certifierad

Utstakning krävs?

Telefon/Fax

018-347000

Webbadress/E-post

knivsta@knivsta.se

Besöksadress

Centralvägen 18

Adress

741 75 KNIVSTA
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Bygg och miljökontoret
Utskriftsdatum

2019-01-04

Ärendeblad BMK 2018-000037

Status

AVSLUTAT

Ärendeklass

enbostadshus

Ärendeslag

för nybyggnad av

Ärendetyp

bygglov

Ärendegrupp

Lovärenden

Handläggare

Robert Fåhraeus

Datum

2018-01-28

DiarienummerObjekt

LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 

(MORBY MORALUND 206) - 

Huvudobjekt

BMK 2018-000037

Avseende

bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

Händelse forts.

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-01-30 Bekräftelse på mottaget 

ärende, komplettering

Dick Kardell Ut Ja

Händelseanteckning

Från: Dick Kardell 

Skickat: den 30 januari 2018 09:04

Till: '

Ämne: Komplettering BMK 2018-037

Hej 

Bifogat finns dokumentet med vad som behöver kompletteras. Jag har även bifogat tillgänglighetsbroschyr och 

exempelritningar.

Jag kollade med byggnadsinspektören gällande kontrollansvarig och vi har gjort bedömningen att det krävs i detta ärende så 

det är en nybyggnation av enbostadshus.

Ha en bra dag.

Med vänlig hälsning 

Dick Kardell

Bygglovhandläggare

Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun

Telefon: 018-34 70 00

e-post: dick.kardell@knivsta.se

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-01-30 Bekräftelse(Ber) ID: 155 199 Arbetsmtrl

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-01 Komplettering Sofia Johansson In

Händelseanteckning

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-02-01 Följebrev(följ) ID: 155 259 Inkommen

2018-02-01 Fasadritningar(fn) ID: 155 260 Inkommen

2018-02-01 Konstruktionsritningar(Krit) ID: 155 263 Inkommen

2018-02-01 Sektionsritning(Sekt) ID: 155 261 Inkommen

2018-02-01 Planritningar(Plan) ID: 155 265 Inkommen

2018-02-01 Fasadritningar(Fasa) ID: 155 264 Inkommen

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-02 Platsbesök Dick Kardell Intern Ja

Händelseanteckning

Dick och Marie var på plats.

Alla byggnader som var med på den första inskickade situationplanen finns inte i verkligheten.

Byggnadens föreslagna placering ligger i en kulle och kommer hamna lite höre än det närmsta grannhuset.

Buller från E4:an hördes.

/Dick

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-02-02 Fotografi(Foto) ID: 155 311 från platsbesökArbetsmtrl

Telefon/Fax

018-347000

Webbadress/E-post

knivsta@knivsta.se

Besöksadress

Centralvägen 18

Adress

741 75 KNIVSTA
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Bygg och miljökontoret
Utskriftsdatum

2019-01-04

Ärendeblad BMK 2018-000037

Status

AVSLUTAT

Ärendeklass

enbostadshus

Ärendeslag

för nybyggnad av

Ärendetyp

bygglov

Ärendegrupp

Lovärenden

Handläggare

Robert Fåhraeus

Datum

2018-01-28

DiarienummerObjekt

LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 

(MORBY MORALUND 206) - 

Huvudobjekt

BMK 2018-000037

Avseende

bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

Händelse forts.

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-02 Telefon Dick Kardell Intern Ja

Händelseanteckning

Pratade med  som hade försökt att få tag på en kontrollansvarig till ärendet.

De hade haft svårt att få fram vad den kontrollansvarige ska göra i detta ärende då huset redan är byggt och lyfts på plats i 

ett stycke. KA kan då inte kolla hur badrum, eldragning och liknande är gjord eftersom det redan är byggt.

Det  vill ha i sådana fall är en detaljerad lista på vad ska den kontrollansvarige göra.

/Dick

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-04 Komplettering Sofia Johansson In

Händelseanteckning

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-02-04 Föreläggande om 

komplettering(för)

ID: 155 342 Inkommen

2018-02-04 Situationsplan(Sitpl) ID: 155 343 Inkommen

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-07 E-post Marie Sandström Intern Ja

Händelseanteckning

Från: Marie Sandström 

Skickat: den 7 februari 2018 13:51

Till: '

Ämne: Möte angående bygglov, Långhundra allmänning 4:4, BMK 2018-037

Hej!

Vi skulle gärna vilja träffa er för att diskutera ert bygglov på Långhundra allmänning 4:4. Ett möte blir nog smidigare istället 

för att vi skickar brev fram och tillbaka. Vid mötet skulle vi även kunna diskutera era frågor gällande behov av 

kontrollansvarig. 

När har ni möjlighet för ett möte på kommunhuset? Återkom med några förslag på dagar och tider som passar er (måndagar 

är vi alltid uppbokade hela dagen). 

Med vänlig hälsning 

Marie Sandström

Bygglovshandläggare

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-15 Tjänsteanteckning Marie Sandström Intern Ja

Händelseanteckning

Jag och Christofer hade möte med sökande. Berättade vilka handlingar som krävdes in och varför vi krävde KA i detta 

projekt. 

Sedan ringde sökande mig och sade att det skulle bli för dyrt och dröja för länge att bygga i Knivsta, att han istället skulle 

sätta huset i Upplands Väsby, där han hade ett positivt förhandsbesked. 

Jag sade att han fick bekräfta detta via e-post, så skulle vi avsluta ärendet sedan. 

/Marie

Telefon/Fax

018-347000

Webbadress/E-post

knivsta@knivsta.se

Besöksadress

Centralvägen 18

Adress

741 75 KNIVSTA



Sidan 5 av 5

Bygg och miljökontoret
Utskriftsdatum

2019-01-04

Ärendeblad BMK 2018-000037

Status

AVSLUTAT

Ärendeklass

enbostadshus

Ärendeslag

för nybyggnad av

Ärendetyp

bygglov

Ärendegrupp

Lovärenden

Handläggare

Robert Fåhraeus

Datum

2018-01-28

DiarienummerObjekt

LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4 

(MORBY MORALUND 206) - 

Huvudobjekt

BMK 2018-000037

Avseende

bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

Händelse forts.

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-15 E-post Marie Sandström Intern Ja

Händelseanteckning

Från:  

Skickat: den 15 februari 2018 12:35

Till: Marie Sandström

Ämne: Re: Bekräfta återkallelse av bygglov, Långhundra allmänning 4:4

Bekräftar  

Mvh

 

Från: Marie Sandström 

Skickat: den 15 februari 2018 11:58

Till: 

Ämne: Bekräfta återkallelse av bygglov, Långhundra allmänning 4:4 

Hej!

För att sammanfatta det vi pratade om per telefon idag: skicka ett mail där du bekräftar att du vill dra tillbaka 

bygglovsansökan. När vi fått detta kan vi avsluta ärendet. Ingen avgift kommer att tas ut. 

Med vänlig hälsning 

Marie Sandström

Bygglovshandläggare

Startdatum HandläggareRubrik Typ, slag, utfall Riktning BeslutNr A. material

2018-02-15 Återkallat ärende Marie Sandström Intern Ja

Händelseanteckning

Ärendet återkallas på sökandes begäran

Handlingar

Datum Typ Dokument AnteckningStatus

2018-02-15 Bekräftelse(Ber) ID: 156 073 Expedierad

Telefon/Fax

018-347000

Webbadress/E-post

knivsta@knivsta.se

Besöksadress

Centralvägen 18

Adress

741 75 KNIVSTA



Bygglovsansökan

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Inledning
Typ av ansökan Bygglov

Fastighetsuppgifter
Blivande fastighetsbeteckning LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4
Fastighetsbeteckning LÅNGHUNDRA ALLMÄNNING 4:4
Adress Morby 206
Postnummer 75598
Ort Uppsala

Grunduppgifter
Beskrivning av ansökan Bygga nytt enfamiljshus
Åtgärd

Nybyggnad Ja
Byggnad

Enbostadshus Ja
Fasadmaterial

Av trä Ja
Vald färg, fasad falu rödfärg röd

Takmaterial
Annat takmaterial takpapp
Vald färg, tak svart

Fönstermaterial (karm och båge)
Lättmetall Ja
Vald färg, fönster röd

Arealsuppgifter
Fastighetsareal 2738
Nytillkommen byggnadsarea 117

Tilläggsuppgifter
Typ av VA-anslutning Enskilt vatten och avlopp
Önskat startdatum 2018-05-14
Saknar uppgifter om KA Ja

Handlingar
---

Fasadritning(ar) Ritningar x house samt fasadritningar
.PDF

Sökandeuppgifter

1 (2)

Dnr BMK 2018-000302 – Ankom 2018-05-13



Bygglovsansökan

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Typ av roll Privatperson - Personlig e-legitimation
Sökandeuppgifter

Personnummer
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
E-postadress
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Land Sverige

Sökanderoller Sökande kommer tilldelas rollerna
fakturamottagare, byggherre och
fastighetsägare om ingen annan
registrerats för rollerna nedtill.

Underskrift
Signering

BankID / Mobilt BankID / Nordea

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Datum: 2018-05-13 19:40:40

2 (2)
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Dnr BMK 2018-000302 – Ankom 2018-08-16
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FASAD MOT NORDOST

TG

LIGGANDE TRÄPANEL I
FALU RÖDFÄRG

MARKUPPFYLLNAD

METER

1 2 3 4 50

Bygglovhandling Ritn.nr A3 2018-07-08

Marklinje oförändrad

Långhundra allmänning 4:4, REV 2018-
09-04  Skala 1:100 ritad av SW
Fasader mot nordost samt västnordväst

TG

TAKPAPP SVART

FASAD MOT VÄSTNORDVÄST

Dnr BMK 2018-000302 – Ankom 2018-09-04
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FASAD MOT SYDSYDVÄST

TG

FASAD MOT OSTSYDOST

Bygglovhandling Ritn.nr A3 2018-07-08

Markuppfyllnad Långhundra allmänning 4:4, REV 2018-09-04  Skala
1:100 ritad av SW Fasader mot SydSydväst samt
OstSydOst
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Bygglovhandling Ritn.nr A3 2018-07-08
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K
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Långhundra allmänning 4:4, REV 2018-09-04
Skala 1:100 ritad av SW Entréplan

Dnr BMK 2018-000302 – Ankom 2018-09-04
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Loft
15,0M²

Bygglovhandling Ritn.nr A3 2018-07-08

Långhundra allmänning 4:4, REV 2018-08-29
Skala 1:100 ritad av SW Övervåning/LoftA

A

Sovrum

Balkong 4,8M²

0 1 2 3 4 5

Dnr BMK 2018-000302 – Ankom 2018-08-29



Dnr BMK 2018-000302 – Ankom 2018-07-17



 

NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

FÖRELÄGGANDE 

2018-12-21 

Aktbilaga 13  

 

Mål nr 

P 4855-18 

 

Avdelning 3 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
Dok.Id 571490 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 69     

131 07 Nacka  

 

Sicklastråket 1 08-561 656 30  
 

måndag–fredag 

08:00–16:30 

 
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

  
Bygg- och miljönämnden i 

Knivsta kommun 

741 75 Knivsta 
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Dnr BMK 2018-000210 – Ankom 2018-12-21



 

Överklagan av avgift  

Diarienummer BMK 2018-210  

Beslut 2018-05-22 § 84  

 

Härmed överklagas Länsstyrelsens beslut i ärendet BMK 2018-210 med anledning av att 

Länsstyrelsens beslut inte varit grundat på fakta och stadgad lag. Länsstyrelsens beslut är 

därmed inte legitimt. Länsstyrelsen har även varit partisk och godtrogen byggnämndens beslut, 

vilket bidragit till att man ej har granskat eller gjort en oberoende bedömning i det enskilda 

fallet. Inte heller har man gjort en proportionalitetsbedömning i beslutet, vilket strider mot de 

regler som finns i Förvaltningslagen (2017:900), (”FL”), se bland annat 5 § FL. Länsstyrelsen 

har vidare brutit mot 8 § 2 st FL då man inte har hjälpt den enskilde att i rimlig utsträckning 

inhämta upplysningar eller yttranden. Därmed begärs att Mark- och Miljödomstolen upptar och 

omprövar tidigare beslut då Länsstyrelsen brustit i sitt arbete till min enorma nackdel. 

 

Bakgrund  

En komplementbyggnad skulle byggas på fastigheten Långhundra Allmänning 4:4, bygglov 

ansöktes för en version av den aktuella byggnaden. Bygglovsansökan drogs tillbaka innan 

något som helst beslut tagits med anledningen av informationen på Knivsta kommuns hemsida 

om bygglovsbefriade åtgärder. Även Boverkets hemsida samt Plan- och Bygglagen (2010:900), 

(”PBL”), säger tydligt att inget bygglov för byggnaden behövs.  

Kontakt togs även med Knivsta kommun för att säkerställa att det stämde att inget bygglov 

behövdes och att det inte var något som var feltolkat. Knivsta kommun svarade då att det inte 

skulle vara några problem då fastigheten låg utanför detaljplan och inga områdesbestämmelser 

skulle kunna vara ett hinder. Inte heller fanns det en utökad lovplikt. 

Kommunen ändrade sig sedan efter att en granne klagat, och gjorde en helomvändning. 

Byggnadsinspektörer Kristoffer Mattson (”KH”) kom hem till mig och frågade varför jag inte 

pratat med honom, och undrade ”varför jag gått bakom deras rygg?”. Han meddelade även att 

han aldrig kunde godkänna byggnaden och att byggnaden kommer att rivas. Min misstanke är 

att KH syftade på att jag ansökt om bygglov men tog tillbaka det, vilket han ansåg vara att gå 

bakom hans rygg. Kristoffer Mattson tog ärendet väldigt personligt. KH meddelade även sina 

intentioner direkt på plats utan lagligt stöd, trots att jag försökte förklara lagen för honom.  

 

 

 

 

Motivering 

  

Jag anser att man varken har visat hänsyn till den enskilda människans frihet eller främjat en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Inte heller främjar man 

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer genom att utan stöd i lagen hävda att bygglov behövs när så inte är fallet. Detta 

går emot syftet av PBL, se 1 kap 1 PBL. 
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Det är inte heller i enlighet med PBL:s syfte att tilldela mig en enorm felaktigt sanktionsavgift 

samt hävda att jag borde vetat att det var olagligt att bygga där. I synnerhet med beaktande av 

de redan stora kostnader på flera hundra tusen kronor som jag har haft till byggarbetare som 

inte kunnat arbeta på grund av byggstoppet. Faktura samt kontoutdrag kan ordnas om mark och 

miljödomstolen så önskar.  

FL skriver hur en myndighet ska agera, vilket man i mitt fall helt har struntat i. 

Länsstyrelsen har i mitt fall inte haft stöd i rättsordningen. De har heller inte varit opartiska. 

Länsstyrelsen har endast, utan en egen argumentation, vidhållit kommunens position. Man har 

även ingripit i den enskildes intresse utan lagstöd och man har även varit mer långtgående än 

vad som behövs. Detta genom att inte ge ett lovföreläggande innan byggsanktionsavgiften 

vilket är stadgat i lagen att man ska göra. Samtidigt som resultatet av byggsanktionsavgiften 

inte kan anses vara rimligt i förhållande till de olägenheter som drabbat mig. 

I Länsstyrelsens bedömning skriver man bland annat om komplementbyggnadens storlek, 

vilket inte ter sig relevant då varken lagen eller förarbeten nämner någon begränsning av storlek 

för komplementbyggnad, se bland annat 9 kap 6 § PBL. 

Trots att såväl arkitekten som företaget bakom huset anger att huset har en boarea av 39 kvm 

så väljer Länsstyrelsen att räkna hela byggnaden med biareor och uteplatser samt balkong som 

husets area. Vilket även göt att sanktionsavgiften blir orimligt hög. Trots vad jag tidigare nämnt 

om storlek vill jag tillägga att komplementbyggnaden, trots Länsstyrelsens bedömning, är 

mindre än hälften av bruttoarean av bostadshuset på Långhundra allmänning 4:4. Vidare är 

byggnaden mindre än en annan befintlig komplementbyggnad på fastigheten. Byggnaden är 

även mindre än grannens komplementbyggnad. Detta visar på att byggnaden, trots 

Länsstyrelsens bedömning, är relativt liten då större komplementbyggnader finns på 

fastigheten samt på grannfastigheter.  

Detta visar i sin tur på att inga hinder föreligger för att bygga komplementbyggnader som är 

större än den jag nu bygger. Detta visar även på att komplementbyggnaden inte är så stor att 

den kommer att dominera över varken bostadsfastigheten eller det tidigare byggnadsbeståndet 

på fastigheten. 

Länsstyrelsen talar fortsatt endast om byggnadens design och beskriver den som ”modern och 

säregen” utan att klargöra vad man menar med det. Inte heller ger man en oberoende och 

nyanserad bild, varför jag inte anser att de varken är sakliga eller opartiska, se 5 § 1-2 st FL.  

I sin bedömning ska myndigheten vara saklig och opartisk. När man då väljer att inte nämna 

byggnadens klassiska sidor, så som att byggnaden har byggts med limträstommar som är lagda 

på samma sett som man lagt timmerstockar i århundraden samt att byggnaden är målad i falu 

rödfärg (vilket dessutom är samma färg och stil som flertalet byggnader i området). Vilket gör 

att bygganden har en form, färg och materialval som passar in i området. 

Byggnaden har även en modernare design, då den är designad av prisbelönte arkitekten Bengt 

Mattias Carlsson, konstnärlig lektor i stadsbyggnad på Chalmers Arkitektur samt Jönköpings 

kommuns stadsarkitekt. Vilket gör att den även passar in med de byggnader i området som har 

modern design. Denna byggnad gör sig bra i samspel med den bebyggelse som finns i området. 

Bebyggelsen i området hindrar inte heller byggnaden från att ha den form den har. Det finns 

inte heller några områdesbestämmelser som hindrar byggnaden från att ha sitt utseende, varför 

jag anser att det inte finns något stöd i lagen för att bedöma utseendet som ett hinder på det sätt 

Länsstyrelsen gjort.  

https://lagen.nu/2010:900#K9P6S1


Byggnaden anses även vara särskilt konstnärligt värdefull och får därför inte förvanskas då den 

har flertalet utmärkelser och priser så som rödfärspriset. Byggnaden har vidare flertalet 

reportage i bland annat DN samt andra etablerade tidningar och medier. Det räcker med att 

man googlar på ”x-house röde orm” så får man upp en uppsjö av ”träffar” på olika ställen där 

huset finns med. Med anledning av detta får huset inte förvanskas och man måste enligt lagen 

göra vad man kan för att bevara huset, 8 kap 13 § PBL.  

På grund av att byggnaden har flyttats från Arlanda stad till Långhundra Allmänning 4:4 så 

stagar 8 Kap 7-8 §§ PBL att byggnaden får ta avsteg från kraven i 8 Kap 1 och 4 §§ PBL. 

Avsteg från kraven i 8 Kap  1 § 3 och 4 § första stycket 8 Kap får även göras med hänsyn till 

ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar 

och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning 8 Kap 1 och 4 §§ PBL. 

Avsteg från kraven i 8 Kap 1 § 3 och 4 § första stycket 8 Kap. 

Länsstyrelsen skriver även att man instämmer med nämndens bedömning om att fastigheten 

ligger i ett område som utgörs av sammanhållen bebyggelse och därför inte kan anse att 

byggnaden kan byggas utan bygglov. Detta är totalt inkorrekt då komplementbyggnaden byggs 

inom en sammanhållen bebyggelse där bygglov inte behövs med hänsyn till omfattningen av 

byggnadsverken i bebyggelsen, vilket stöds av 9 kap 6 § PBL (jfr BoU 1985/86:1 sid. 100 och 

prop. 2009/10:170 sid. 151-152 och sid. 468). Detta då det inte finns 10–20 bostadshus i 

området som endast avgränsas med väg eller parkmark. Vilket även resulterar i att det inte finns 

ett så stort bostadsbestånd att man med de få hus av olika karaktärer som finns ska kunna få 

tillräckligt med data för att kunna använda det som underlag för att bedöma vad som passar in 

eller inte.   

Detta visar återigen att Länsstyrelsen igen inte är saklig och totalt struntar i vad som stadgas 9 

kap 6 § PBL. Med beaktande av det anförda är det uppenbart att kommunens och 

Länsstyrelsens starkaste argument inte har något som helst stöd i lagen. 

Länsstyrelsen skriver sedan att de inledningsvis inte hittar någon av de förutsättningar som 

anges i 9 kap. 4-6 §§ PBL och som medger undantag från bygglovsplikten, föreligger.   

Även här anser jag att Länsstyrelsen inte har gjort sitt jobb. Detta då de varken är sakliga eller 

har stöd i lagen, då 9 kap. 5§ PBL endast handlar om områden i detaljplan är det irrelevant då 

mitt ärende gäller område utanför detaljplan. Samtidigt så står det med klarspråk i 9 kap 6 § 

PBL att en- och två bostadshus och tillhörande komplementbyggnader utanför ett område med 

detaljplan inte kräver bygglov. Vidare står det att en liten tillbyggnad eller uppföra en 

komplementbyggnad, en mur eller ett plank är bygglovsbefriat. Detta visar på att det i 9 kap. 

4–6 §§ PBL visst finns förutsättningar som medger undantag från bygglovsplikten.  

Jag anser att Länsstyrelsen är partisk när de sedan anser att jag borde ha känt till att 

byggnadsåtgärden är av sådant slag att den är bygglovspliktig, med enda motivering att jag 

inkommit med en bygglovsansökan för en liknande åtgärd, som sedan dragits tillbaka för att 

inte bygglov behövs.  Det finns inget beslut eller något som visar på att jag skulle ha behövt 

bygglov för den byggnaden jag ansökte om bygglov för. Vilket gör att det varken är något 

bevisningsunderlag eller visar på att jag kunde ha vetat att jag behövde.bygglov. 

  

Jag kan å andra sidan i denna överklagan bevisa med stöd i lagen, om varför jag inte behöver 

något bygglov. Därför kan jag inte heller ha trott att jag behövde ett bygglov. Efter att jag både 

hade läst lagen och även pratat med kommunen så visar information tydligt på att jag inte 

behöver bygglov för att bygga en komplementbyggnad. Det styrks även i en mailkonversation 
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mellan en granne och Sofia Johansson på kommunen den 23 mars 2018 klockan 09:05. I 

mailkonversationen framkommer det att det just är en komplementbyggnad jag tänkt bygga. 

Vidare nämner en granne, i denna mailkonversation, att jag meddelat att jag skulle sätta upp en 

gäststuga som min broder kan bo i när han hälsar på eller hjälper mig med barnen när jag är 

bortrest. Detta visar på att avsikten för bygget är att bygga en gäststuga, vilket går under 

benämningen komplementbyggnad. Vilket man inte behöver något bygglov under de 

omständigheter som råder. 

  

Här nedan finns delar av den information jag har läst som visar på att inget bygglov behövs, 

samt att jag inte heller på något sätt kan veta att bygglov behövs. Jag vill även visa på att 

byggnaden uppfyller alla lagar och regler som en byggnad kan tänkas behöva uppfylla. Men 

informationen nedan visar även att om Länsstyrelsen ansett att bygglov skulle ha behövts, så 

skulle ett lovföreläggande ha skickats ut istället för en byggsanktionsavgift.  

 

Enligt boverket måste följande kriterier vara uppfyllda för att en komplementbyggnad ska 

kunna uppföras utan bygglov. De åtgärder med OK efter uppfyller kraven som boverket ställer 

på byggnaden. Det finns även en förklaring i kursiv stil till vissa kriterier.  

 

 

 

 Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan OK 

 

 Komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där 

bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" OK 

 

 Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus OK 

 

 Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset OK 

Komplementbyggnaden är mindre än hälften av bruttoarean av bostadshuset vilket gör att 

komplementbyggnaden inte dominerar över bostadshuset. Komplementbyggnaden är även 

mindre än en annan godkänd befintlig komplementbyggnad på fastigheten, vilket visar på att 

inget hinder för att bygg komplementbyggnader av den storleken finns. 

 Komplementbyggnaden ska vara fristående OK 

 Komplementbyggnaden en ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset 

OK  

Med anledning av att bygglovsbefriad komplementbyggnad inte har gjort att hemfridszonen 

utökas eller så att allemansrätten inskränks, bedömer jag att den har placerats i omedelbar 

närhet till bostadshuset. Denna typ av metod för bedömningen anses vara praxis vid 

bedömning av omedelbar närhet av komplementbyggnad till bostadshuset.  

 Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns OK 

 

 Komplementbyggnaden kräver inte bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller 

för området OK 



Det finns inga hinder områdesbestämmelserna. 

Detta visar svart på vitt att alla kriterier för att bygga utan bygglov är uppfyllda. 

Här nedan kommer mer information som visar att något hinder för bygglov inte finns. Denna 

information skulle endas ha gällt om Länsstyrelsen skulle ansett att bygglov behövdes. 

I 9 Kap 31 §  PBL står det att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 

om åtgärden 

1. Inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap.2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 

§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

I 2 Kap 1 § PBL står det att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen. Vilket inte skulle vara något hinder om man hade ansett att 

byggnaden behövde bygglov. Då Knivsta kommun är en växande kommun och har tillsammans 

med flera andra kommuner samt Uppsala län, åtagit sig att bygga flertalet nya bostäder för att 

kunna få vissa infrastruktur lösningar såsom fyra järnvägsspår. I Knivsta kommun har en 

prognos om att befolkning ska ha ökat till ca 25 000 invånare år 2025. Även Uppsala har på 

sin hemsida under fliken bygglov och bygga på landet använt information som de tillsammans 

med Uppsalamuseet har utgivit med namnet: Råd och inspiration för dig som vill bygga på 

landet. Där finns bland annat följande att läsa.  
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Detta visar på att det under en regional nivå finns ett allmänt intresse av att förtäta byar, där 

kan man även på bilden se att olika tomtstorlekar inte är något hinder. Det finns även ett stort 

behov utav bostäder i både Stockholm, Uppsala, Knivsta samt flertalet städer i Sverige. Vilket 

visar på att det är ett nationellt intresse av att bygga bostäder, det skulle även finns ett enskilt 

intresse utav mig. Detta visar på att om man ansåg att gäststugan var en bostad så skulle inget 

hinder finns för att neka bygglov. 

I 2 Kap 2 § PBL säger man att planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 

förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 

de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap.1–8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 

I 2 Kap 2§ PBL ställer man egentligen frågan om vad markområdet mest är lämpat för vid 

bygglovspliktigt byggande utifrån läge, allmänhetens behov och riksintresse under en lång tid 

framöver. Även där anser jag att både allmänheten och riksintresset är att bygga. Detta då man 

även ska se på det under ett långt perspektiv framåt med anledning av den pågående 

utbyggnaden av byn, samt de redan närliggande godkända byggnationerna. Det är ett extremt 

mycket större intresse av att bygga på den befintliga marken byggnaden står på. Detta då 
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marken annars inte har någon funktion och kan därför inte anses vara bättre lämpad.  Varför 

jag anser att marken är mest lämpat till att bebygga. 

I 2 Kap 5 § PBL står det att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till 

1. Människors hälsa och säkerhet, 

2. Jord-, berg- och vattenförhållandena, 

3. Möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 

Andra stycket beskriver att bbebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver 

tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636). 

Här anser jag att: 

Del 1 -  Människors hälsa och säkerhet skulle inte påverkas av byggnaden. 

Del 2 -  Jord berg och vattenförhållandena i området skulle inte ha någon påverkan. 

Del 3 - Möjligheten att ordna trafik är väldigt god idag, med både goda trafikförhållanden 

och kommunala transportmedel. Även vattenförsörjningen  har visat sig vara god i området, 

samt att avlopp inte ska vara ett hinder.  Avfallshanteringen är inte heller något hinder då 

logistik för avfallshantering  redan finns i området. I området finns både 4G nätverk samt 

öppen fiber att  ansluta till. Samhällsservice finns i närområdet med god kommunikation.  

Angående energiförsörjningen och energihushållningen, i andra stycket, finns inga hinder. 

 I 2 Kap 9 § PBL står det att planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, 

placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte 

får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen 

kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara 

för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Vilket denna 

byggnads placering eller utformningen inte utgör.  

I 8 Kap 1 § står det att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- 

och materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga 

Byggnaden är lämplig för sitt ändamål samt har en form färg och material som passar i området, 

samtidigt som övriga byggnader i området har olika karaktär. Den är även, när den är 

färdigställd, tillgänglig för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 

8 Kap 7–8 §§ PBL har redan behandlats tidigare i denna överklagan och samma resonemang 

anser jag vara lämpligt här. 

I 8 kap  9 §  2 st står det att om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller 

flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska 

det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 

utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering 

enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 

https://lagen.nu/2010:900#K2P5S1
https://lagen.nu/2010:900#L2018:636
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https://lagen.nu/2010:900#K8P7S1
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Enligt 8 kap 13 §  är en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Då byggnaden är särskilt värdefull konstnärligt (byggnaden har fått flertalet utmärkelser och 

priser såsom rödfärspriset) så anser jag inte att man kan flytta byggnaden och därför inte heller 

neka den rätten att vara där. 

I 8 kap 17 §  PBL står det att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 

till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden vilket leder till att man måste visa stor hänsyn till hur 

bygganden ser ut i dagsläget. Närliggande grannar berörs inte nämnvärt på något sätt.  

Jag har, än idag, inte fått något lovföreläggandeAtt jag sedan, innan påbörjat bygge, haft 

kontakt med kommunen visar att jag velat göra rätt för mig och inte försökt att bryta några 

regler eller lagar. Jag har dessutom, på eget initiativ, haft kontakt med kommunen som tidigare 

meddelat att byggnationen får ske utan bygglov då bygget sker utanför detaljplan. 

Jag läste även på i PBL och vad som sägs enligt svensk lag, inför det tänkta bygget för att vara 

säker på att jag inte behövde göra en anmälan eller ansöka bygglov. Jag har även läst en del 

förarbeten och prejudicerande domar som varit relevanta. Detta tillsammans visar tydligt på att 

jag inte varit oaktsam. 

Slutligen vill jag betona att jag uttömt alla rättsmedel och möjligheter jag rimligen kunnat för 

att göra rätt för mig. Det kan inte vara rimligt att begära av varje medborgare att göra mer än 

vad jag gjort, i synnerhet inte med den bevisning jag här presenterar. 

Beslut  

 

Jag vill att beslut ändras enligt följande kronologiska ordning där 1 står för det beslut som jag 

helst vill att mark- och miljödomstolen ska ändra till.  

 

1. Jag vill att mark och miljödomstolen helt tar bort byggsanktionsavgiften, då 

komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt vad jag med stöd i lagen tidigare i 

överklagan har bevistat.  

 

Om Mark- och miljödomstolen ändå hittar någon anledning i Länsstyrelsens föreläggande som 

säger varför en tillbyggnad utanför detaljplan i område utan utökad lovplikt där bebyggelsen 

tillåter komplementbyggnader utan bygglov, ändå skulle behöva bygglov, anser jag fortfarande 

att byggsanktionsavgiften helt ska tas bort. Detta med stöd av 11 kap 17 § PBL. Då det inte 

finns några hinder för bygglov så skulle det med största sannolikhet finns möjlighet att få 

bygglov enligt vad jag tidigare i texten bevisat. Därför anser jag att byggsanktionsavgiften har 

varit helt orimlig samt saknat grund i lagen. Ett lovföreläggande skulle därför ha skickats ut 

istället. 

 

Då byggnadsnämnden inte har förelagt fastighetens, eller byggnadsverkets ägare tillfälle att 

inom en viss tid ansöka om lov, har byggnadsnämnden därmed brutit mot 11 kap 17 § PBL. 

Detta har inneburit att jag inte givits de rättigheter jag har att ansöka om bygglov innan 

sanktionsavgift tilldelats, varför sanktionsavgiften bör tas bort i sin helhet. I enlighet med de 

regler i förvaltningslagen som säger att man inte får vara mer långtgående än nödvändigt.  

 

2. Om mark- och miljödomstolen på något vis hittat någon anledning i Länsstyrelsens 

anförande kring varför kommunen har rätt att frångå 11 kap 17 § PBL samt alla övriga 

https://lagen.nu/2010:900#K8P13S1
https://lagen.nu/2010:900#K8P17S1


lagar som medger bygge utan bygglov och även frångå alla lagar som visat att bygglov 

kan medges, borde Knivsta kommuns sanktionsavgift sättas ner till en fjärdedel. Detta 

då det tydligt visat att jag inte haft uppsåt eller varit oaktsam innan påbörjat bygge, samt 

att jag inte på något sätt kan ha vetat att jag behöver bygglov. Detta då jag än idag inte 

har hittat någonting i lagen som stöder att bygglov skulle behövas, vilket även styrks i 

11 kap. 53 a § PBL, Med andra ord säger lagen att man särskilt ska beakta om 

sanktionsavgiften är orimlig då det handlar om att man inte har haft uppsåt eller på 

grund av oaktsamhet brutit mot lagen. Då jag har haft kontakt med kommunen flertalet 

gånger innan påbörjat bygge, samt att jag haft stöd i lagen och inte hittat någon 

information på verken kommens eller Boverkets hemsida varför jag behöver bygglov, 

anser jag att det är visat att jag varken haft uppsåt eller varit oaktsam. Därmed bör 

byggsanktionsavgiften sättas ner till en fjärdedel. Detta då man enligt förvaltningslagen 

inte får vara mer långtgående än nödvändigt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 
  
Handläggare Datum Diarienummer 
Christofer Mattsson 2018-11-09 BMK 2018-000467 
 Rev. 2018-11-29 
 

  
 Bygg- och miljönämnden 
  
  
 

Tjänsteskrivelse föreläggande 
 
Fastighetsbeteckning:  Brunnby 3:1 
 
Fastighetsägare:  Knivsta kommun 
    
    
   741 75 KNIVSTA 
 
Ärendet avser:  Tillsyn av 2st skyltar   
 
Förslag till beslut  
Bygg och miljönämnden föreslås besluta 

att med stöd av 12§ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS, förelägga Knivsta kommun, organisationsnummer 16212000-3013, att senast 
2019-04-13 vidta rättelse genom att avlägsna samtliga reklambudskap från fastigheten.  

att enligt 12§ LGS ska ovanstående föreläggande gälla omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller skyltar längs E4:an. Anmälan gäller att dessa skyltar saknar giltiga tillstånd 
enligt LGS. Anmälaren menar på att kommunen har den omedelbara tillsynen över skyltarna. 
Länsstyrelsen utfärdar eventuella tillstånd och enligt dem saknas giltiga tillstånd därav 
förelägger kommunen fastighetsägarna att plocka bort skyltarna. 

Fastställda handlingar 
Situationsplan  
Fotografi skyltar 
Inmätning av skyltar 
 

Yttrande 
Fastighetsägaren har fått chans att yttra sig innan beslut fattas. Inget yttrande har inkommit. 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 

 
Skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom ett område som inte omfattas av detaljplan 

Enligt 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
Skyltning, LGS, får tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan 
tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen 
bestämmer. 
 
Enligt 11 § LGS utövar kommunen den omedelbara tillsynen enligt lagen. 
 
Enligt 12 § LGS får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir 
ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. Enligt 14 § i samma lag anges att den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 9 § eller mot föreskrift som meddelats 
i samband med medgivande enligt 9 § döms till böter. 
 
Enligt uppgift från länsstyrelsen saknas tillstånd för berörda skyltar. 
 
Enligt 2 § förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning får 
länsstyrelsen meddela tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§ lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Beskrivning  
Ärendet avser eventuella tillstånd för 2st skyltar intill E4:an. Anmälaren menar på att tillstånd 
för dessa saknas och att kommunen har tillsynsansvaret enligt LGS. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  

Om föreläggandet inte följs kommer ett nytt beslut om föreläggande att fattas. Ett nytt beslut 
om föreläggande kommer att förenas med vite i enlighet med 12 § LGS. 

Tillstånd för skyltar utanför vägområde söks hos länsstyrelsen.  

Inom 50 meter från vägområde görs en prövning även mot väglagen. 

Detta beslut ska skickas till länsstyrelsen och inskrivningsmyndigheten 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- & Miljöchef 
Knivsta kommun  

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 

Bilagor  
Bilaga 1- Fastställda handlingar 
Bilaga 2- Hur man överklagar 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare  
 

 
Kopia till övriga 
Länsstyrelsen 
Anmälare 
Akten

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 

 

 

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. 
 

 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 
  
Handläggare Datum Diarienummer 
Christofer Mattsson 2018-11-12 BMK 2018-000524 
 Rev. 2018-11-29 
 

  
 Bygg- och miljönämnden 
  
  
 

Tjänsteskrivelse föreläggande 
 
Fastighetsbeteckning:  Brunnby 3:1 
 
Fastighetsägare:  Knivsta kommun 
    
    
   741 75 KNIVSTA 
 
Ärendet avser:  Tillsyn av 2st skyltar   
 
Förslag till beslut  
Bygg och miljönämnden föreslås besluta 

att med stöd av 12§ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning, LGS, förelägga Knivsta kommun, organisationsnummer 16212000-3013, att senast 
2019-04-13 vidta rättelse genom att avlägsna samtliga reklambudskap från fastigheten.  

att enligt 12§ LGS ska ovanstående föreläggande gälla omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller skyltar längs E4:an. Anmälan gäller att dessa skyltar och anordningar saknar 
giltiga tillstånd enligt LGS och PBL. Anmälaren menar på att kommunen har den omedelbara 
tillsynen över skyltarna. Länsstyrelsen utfärdar eventuella tillstånd och enligt dem saknas 
giltiga tillstånd därav förelägger kommunen fastighetsägarna att plocka bort skyltarna. 

Fastställda handlingar 
Situationsplan  
Fotografi skyltar 
Inmätning av skyltar 
 

Yttrande 
Fastighetsägaren har fått chans att yttra sig innan beslut fattas. Inget yttrande har inkommit. 

mailto:knivsta@knivsta.se
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 

 
Skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom ett område som inte omfattas av detaljplan 

Enligt 6 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
Skyltning, LGS, får tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, 
propaganda eller liknande ändamål inte finnas varaktigt uppsatt utomhus utan 
tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen 
bestämmer. 
 
Enligt 11 § LGS utövar kommunen den omedelbara tillsynen enligt lagen. 
 
Enligt 12 § LGS får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som 
behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av 
lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. Blir 
ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den 
ansvariges bekostnad. Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. Enligt 14 § i samma lag anges att den som med 
uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 9 § eller mot föreskrift som meddelats 
i samband med medgivande enligt 9 § döms till böter. 
 
Enligt uppgift från länsstyrelsen saknas tillstånd för berörda skyltar. 
 
Enligt 2 § förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning får 
länsstyrelsen meddela tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§ lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 
Beskrivning  
Ärendet avser eventuella tillstånd för 2st skyltar intill E4:an. Anmälaren menar på att tillstånd 
för dessa saknas och att kommunen har tillsynsansvaret enligt LGS. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  

Om föreläggandet inte följs kommer ett nytt beslut om föreläggande att fattas. Ett nytt beslut 
om föreläggande kommer att förenas med vite i enlighet med 12 § LGS. 

Tillstånd för skyltar utanför vägområde söks hos länsstyrelsen.  

Inom 50 meter från vägområde görs en prövning även mot väglagen. 

Detta beslut ska skickas till länsstyrelsen och inskrivningsmyndigheten 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- & Miljöchef 
Knivsta kommun  

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 

Bilagor  
Bilaga 1- Fastställda handlingar 
Bilaga 2- Hur man överklagar 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare  
 

 
Kopia till övriga 
Länsstyrelsen 
Anmälare 
Akten

mailto:knivsta@knivsta.se
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Bygg- och miljökontoret 

 
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 

 

 

 

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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Bygg- och miljökontoret 

 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com [mailto:planochbygg.solna@vattenfall.com]  

Skickat: den 7 november 2018 15:20 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution AB:s yttrande avseende - BERGTORP 1:18 - Dnr BMK2018-546 

 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av remisshandlingarna för 

rubricerat ärende och lämnar följande yttrande. 

 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad 

karta, röd linje = 10kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. 

Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas 

läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 

 

Kontakta Vattenfalls kundtjänst i god tid före byggstart för nyanslutning och 

byggström.   

                                                                                                                                                      

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 

exploatören. 

 

Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende. Vattenfall informerar därför 

endast om följande krav, se övrigt. 

 
 
 

Övrigt 
 

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

 

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och 

telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst 

på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. 
 

Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. 

 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste 

uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.   
 

Mvh 

Björn Sommarström 

Rättighetsbevakare 

Vattenfall Eldistribution AB  
Tillstånd & rättigheter  
461 88 Trollhättan  
Österlånggatan 60 
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Mobil: 072-52 694 50  
 
bjorn.sommarstrom@vattenfall.com 

www.vattenfalleldistribution.se  

 

 

 

 





Från: Anna-Carin Näreskog [mailto:anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se]  

Skickat: den 9 november 2018 16:19 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Remissvar Bygglovsärende BMK2018-546 

 

Hej! 
 
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2018-546 på remiss daterad 2018-11-05 avseende bygglov 
för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Bergtorp 1:18 och har följande att anföra.  
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar.  Det finns 
inga planer på att bygga ut allmänna va-ledningar i området.  
Fastighetens vatten- och avloppsförsörjning måste lösas med enskilda anläggningar.  
 
Roslagsvatten AB har inget att erinra mot föreslagen byggnation. 
 
 

Bästa hälsningar 

Anna-Carin 

 

 

 

Anna-Carin Näreskog 

Kommunansvarig Knivsta kommun 

Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 

Dir: 08-540 835 18, Vxl: 08- 540 835 00  

roslagsvatten.se 
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Från: Anna-Carin Näreskog [mailto:anna-carin.nareskog@roslagsvatten.se]  

Skickat: den 19 december 2018 15:13 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: SV: Remiss förhandsbesked, Olunda 4:1, BMK 2018-588 

 

Hej! 
  
Roslagsvatten AB har erhållit ärende BMK 2018-588 på remiss daterad 2018-12-14 avseende bygglov 
för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Olunda 4:1 och har följande att anföra.  
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsledningar.  Det finns 
inga planer på att bygga ut allmänna va-ledningar i området.  
Fastighetens vatten- och avloppsförsörjning måste lösas med enskilda anläggningar.  
  
Roslagsvatten AB har inget att erinra mot föreslagen byggnation. 
  
  

Bästa hälsningar 

Anna-Carin 

  

 

  

Anna-Carin Näreskog 

Kommunansvarig Knivsta kommun 

Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 

Dir: 08-540 835 18, Vxl: 08- 540 835 00  

roslagsvatten.se 
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com [mailto:planochbygg.solna@vattenfall.com]  

Skickat: den 20 december 2018 09:57 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution AB:s yttrande avseende - Remiss förhandsbesked, Olunda 4:1, BMK 2018-588  

 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, röd linje = 10kV högspänningsledning, blå linje 
= 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är 
ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
 
Kontakta Vattenfalls kundtjänst i god tid före byggstart för nyanslutning och byggström.   

                                                                                                                                                      
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. 
 
Vattenfall har ej något ytterligare att erinra mot rubricerat ärende. Vattenfall informerar därför endast om följande krav, se övrigt. 
 

Dnr BMK 2018-000588 – Ankom 2018-12-20



 



 
Övrigt 
 
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på 
telefon: 020–82 10 00. 
 
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet 
brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. 
 
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.   
 

 

Med vänlig hälsning 

 

Björn Sommarström 

Fastighetsrättslig specialist – planer  

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Tillstånd & Rättigheter 

Telefon: 072-52 694 50   

 

 

bjorn.sommarstrom@vattenfall.com 
www.vattenfalleldistribution.se  
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Handläggare:    
Christofer Mattsson      
 
 
Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 
för 2019 
 
Förkortningar och hänvisningar 
 
PBL Plan- och bygglagen 
PBF Plan- och byggförordningen 
HIN  Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder 
BFS Boverkets författningssamling 
ALM  Tillgänglighet på allmänna platser 
OVK  Obligatorisk ventilationskontroll 
H  Hissar och andra motordrivna anordningar 
DP Detaljplan 
OB Områdesbestämmelser 
BMN Bygg- och miljönämnden 
 
Tillsyn 
Målet med Byggnadsnämndens tillsyn är att: 

• se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav 
• se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att 

värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer 
• säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och 

att samhällets lagar och regler följs 
 

Områden för tillsyn 
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. 
Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska 
åtgärdas. 
 
Underhåll och varsamhet 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska 
egenskaper bevaras. 
 
Underhåll och skötsel 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas 
så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte 
uppkommer. 
 
Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkända 
Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras 
inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 
 
Tillståndspliktiga åtgärder 
Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och 
kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda 
slutbesked. 



 
 

2 
 

 
Utföra tillsyn 
Bevaka 
Bygg- och miljönämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska planeras 
årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar 
och resursåtgång. 
 
Utreda 
Om det uppdagas eller anmäls en förmodad överträdelse så ska ett tillsynsärende påbörjas. 
Utredningen ska visa om det har skett en överträdelse eller inte. 
 
Ingripa 
Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en överträdelse eller den som gynnas av 
den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till överträdelsen med eller utan 
byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en byggsanktionsavgift. Ingripandet avslutas 
med beslut om att rättelsen är utförd eller att byggsanktionsavgift är betald. 
 
Den rättsliga regleringen av byggnadsnämndens tillsynsansvar 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
Byggnadsnämnden pekas ut som tillsynsmyndighet. 11 kap 3 § PBL.  
 
Kärnan i byggnadsnämndens tillsynsansvar där byggnadsnämndens efterhandgranskande 
roll lyfts fram. Av bestämmelsen framgår det att byggnadsnämnden är skyldig att 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 eller föreskrifter, domar eller andra 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. 11 kap 5 § PBL. Tillsyn är att betrakta som 
myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig att underlåtenhet att utöva 
tillsyn ytterst kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken.  
 
Om det finns skäl för ingripande enligt 11 kap PBL ska byggnadsnämnden handlägga frågan 
skyndsamt. 10 kap 37 § PBL.  
 
De regler om ingripanden och påföljder som byggnadsnämnden förfogar över och som den - 
om förutsättningarna för det är uppfyllda – är skyldig att tillämpa vid sin tillsyn. 11 kap 17 – 
63 § PBL. 
 
Plan- och byggförordningen (2011:338) 
I förordningen finns en precisering att tillsyn utövas direkt gentemot den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd (tillsynsobjekt) 1 kap 6 § plan- och byggförordningen. 
Tillsynsobjekten framgår av bestämmelserna i 11 
kap 17 - 63 § plan- och bygglagen: Byggherrar, 
fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, 
kontrollansvariga, sakkunniga, 
funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, 
väghållare, huvudmän för allmänna platser.  
 
8 kap. 2 § plan-och byggförordningen innehåller en 
precisering av Byggnadsnämndens tillsynsansvar 
och det ansvar och de regler som 
byggnadsnämnden ska tillsyna (efterhandsgranska): 
Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för 
tillsynen över att 
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1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt 
föreskrifter i anslutning till lagen, och 
 
2. bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och 
i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 
 
Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. 8 
kap 8 § PBF.  
 
Byggnadsnämndens skyldighet att på begäran lämna den information som Boverket och 
länsstyrelsen behöver för sin tillsynsvägledning regleras i 8 kap 9 § PBF.  
 
Precisering av sanktioner vid tillsyn, 9 kap PBF 

 
Tillsynsområden 
Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på 
en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa kan 
omprövas om förutsättningarna förändras.  
 
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 
kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL. 
Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, 
HIN 3-offentliga/ publika lokaler, som trädde i kraft den 1 
juli 2013.  
 
När man anlägger allmänna platser eller områden för 
andra anläggningar än byggnader ska de göras 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 
2011:5 ALM 2. 
 
Syfte 
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktionshinderperspektivet 
genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även viktigt att kommunen arbetar för att 
förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en 
avgörande roll i målet om ett tillgängligt Sverige. Byggnadsnämnden har ansvaret för att 
publika lokaler ska var tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa. 
 
Mål 
Att de lokaler som inte inventerats under 2018 ska inventeras under 2019 samt uppföljning 
av de besiktade lokalerna från tidigare år. Inventeringen av allmänna platser och lekplatser. 
 
Aktiviteter under 2019 

• Besiktning och uppföljning av de resterande publika lokalerna i Knivsta kommun 
 
 

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en OVK 
görs (en- och tvåbostadshus dock undantagna). Bygg- och miljönämnden ska se till att  
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fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets 
funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när 
systemet tog i bruk. Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller 
föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett 
tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder 
som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte 
medför ett försämrat inomhusklimat. 
 
Syfte 
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. Bristande 
ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt prestationsförmåga för de 
som är i lokalerna. Miljöer där barn vistas bör prioriteras, då de är extra känsliga. 
Byggnadens välmående. 
 
Mål 
100 % av de lagstadgade kontroller som ska utföras under året ska vara genomförda. 
 
Aktiviteter under 2019 

• Skicka påminnelsebrev till de objekt där besiktningsprotokollen är inaktuella. 
• Förelägga om besiktning inte utförs efter påminnelsebrev. 
• Uppdatera mallar 

 
Hissar och andra motordrivna anordningar 
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Bygg- och 
miljönämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska också se 
till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå 
sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång 
om året. 
 
Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar, bostadsanpassnings hissar och skidliftar 
m.fl. Tillsynen omfattar inte motordrivna garageportar vid en- och tvåbostadshus. 
 
Syfte 
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda. 
 
Mål 
100 % av de lagstadgade kontroller som ska utföras under året ska vara genomförda. 
 
Aktiviteter under 2019 

• Ordna ett tydligt och säkert register samt arbetssätt 
• Uppdatera mallar 
• Skicka påminnelsebrev om de objekt där det saknas ett aktuellt och/eller godkänt 

besiktningsprotokoll 
• Förelägga om besiktning inte är utförd. 

 
Lekplatser 
Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Den har tillsyn över att den 
som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. 
Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet eller ändringen kräver lov eller inte. Nämnden 
har även tillsyn över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att 
enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 
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Syfte 
Förebygga olycksrisken på lekplatser samt se över tillgängligheten. 
 
Mål 
Genomföra besök samt se till att säkerhetsbrister åtgärdas. Öka kompetensens inom 
byggenheten. 
 
Aktiviteter under 2019 

• Besiktning och uppföljning av lekplatser. Skicka ut begäran om besiktningsprotokoll. 
• Ordna ett studiebesök med besiktningsman 

 
Olovligt byggande - olovlig åtgärd 
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). 
Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör 
utan bygglov. 
 
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts har 
byggnadsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift kan tas ut även 
när det gäller till exempel igångsättning av ett bygglovs- eller anmälningspliktigt arbete innan 
startbesked meddelats eller när ett byggnadsverk börjat användas innan ett slutbesked 
utfärdats. 
 
Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och efter det är 
det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. Tioårsregel gäller dock 
inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller 
hantverk. Det är kommunen som har bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut 
byggsanktionsavgiften om byggnadsnämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet 
att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen. För andra typer av förelägganden finns 
däremot ingen preskriptionstid. Om det bedöms möjligt att bevilja lov i efterhand för en  
olovlig åtgärd, ska kommunen driva ärendet genom lovföreläggande. 
 
Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §) skyddar byggnader som är särskilt värdefulla ur 
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning avser förändringar av 
karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders 9 kulturvärden, på ett sådant sätt att 
ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. Det gäller både invändiga och yttre ändringar 
och oavsett om bygglov krävs eller inte. Skyddet gäller även bebyggelsemiljöer. 
 
Vid ändring av en byggnad då det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk 
eller industri krävs bygglov. Enligt 9 kap. 2 § 3a PBL ska förändringen vara väsentlig, 
exempel på förändringar som är väsentlig ändring: 
 

• förskola  bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang 
• butik  restaurang, pizzeria eller café 
• industrilokal  detaljhandel 
• bostad hotell eller kontor 
• kontor  butik, hotell eller verkstad 
• garage som bostadskomplement  lagerlokal som verksamhet 
• samlingslokal (exempelvis biograf)  kontor, bostad eller butik 

Kontroll av att byggherren har startbesked innan byggnationen påbörjas och slutbesked 
innan anläggningen tas i bruk 10 kap. 3§ PBL. 
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Syfte 
Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar 
att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga att den 
enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och bestämmelser och inte på grannarnas 
goda vilja. Byggnadsnämnden kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer. 
 
Mål 
Ta hand om de ärenden som inkommer till byggnadsnämnden. 
 
Aktiviteter under 2019 

• Arbeta aktivt med inkomna ärenden 
 

Bristande underhåll 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska 
egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll ska ske så att 
byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex. bärförmåga, 
säkerhet vid användning och vid brand, skydd med hänsyn till hälsa och lämplighet för det 
avsedda ändamålet. 
 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas 
så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivning och trafik 
inte uppkommer. Tomter ska underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte. 
 
Reglerna återfinns i 8 kap 4-5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF. 
 
Vid klagomål/anmälan om nedskräpning är det viktigt att den som tar emot anmälan klargör 
med anmälaren var nedskräpningen skett och vad den innehåller för att rätt nämnd/enhet 
ska kunna handlägga ärendet. Vid osäkerhet kring ansvar bör en gemensam bedömning på 
plats göras. 
 

• BMN ska agera vid anmälan av nedskräpad tomt. Om det är farligt avfall inblandat så 
ska miljöenheten kopplas till ärendet. Sedan kommer ärendet antingen handläggas 
tillsammans eller att miljöenheten tar över ärendet. Utanför tomtmark så är det 
tekniska kontoret som ansvarar för att städa upp marken. 

 
Syfte 
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna platser och 
andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så att risk för 
olycksfalls och att betydande olägenheter uppkommer. Trafiksäkerhet, skyltar utanför 
detaljplan som stör trafiken mm. 
 
Mål 
Ta hand om de inkommande ärendena. 
 
Aktiviteter under 2019 

• Arbeta med eventuellt inkomna ärenden 
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Behovsutredning 
 
Tillsynsplan nedlagd tid 2018 
Tillsyn Aktiviteter Tim/år 
   
Enkelt avhjälpta hinder Besiktat de publika lokaler 

som finns i Knivsta 
kommun. Uppföljning och 
återbesiktning av tidigare 
besiktade lokaler. 

150  

OVK Skickat första brev, påmint, 
förelagt. 

100 

Motordrivna anordningar Inventerat, påmint om 
besiktningsprotokoll 

40 

Olovligt byggande Besiktningar, handläggning, 
kommunikation, beslut 

150 

Ovårdad tomt Besiktningar, handläggning, 
kommunikation, beslut 

40 

 

 

Lekplatser 
 
Övriga klagomål 

Besiktningar, uppföljning 

Besiktningar, handläggning, 
kommunikation, beslut 

30 

20 

 Total tid  530 h 
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Tillsynsplan 2019 
Tillsyn Vad behöver göras 2019 Tim/år                 2018 

   
Enkelt avhjälpta hinder Besiktning av de lokaler 

som inte besiktats under 
2018, samt återbesiktning 
på övriga. Besiktning och 
återbesiktning av allmänna 
platser inom Knivsta/Alsike 
tätort. 

150                      150             

OVK Skicka ut påminnelse, 
föreläggande 

100                       100 

Motordrivna anordningar Skicka ut påminnelse, 
föreläggande 

100                       40 

Lekplatser Inventera, begära 
besiktningsprotokoll 

80                      30 

Olovligt byggande Inkomna ärenden 100                   150 

Ovårdad tomt Inkomna ärenden 50                     40   

Övriga klagomål Inkomna ärenden/frågor 20                     20 

Totalt  600                   530 

 
Konsekvensanalys 
Enligt exempel ovan framgår det att 600 timmar motsvarar ungefär 30 % av en heltidstjänst. 
 
Enligt bygglovsenhetens planering så borde det finnas tillräckliga resurser för att kunna 
uppfylla den här tillsynsplanen. 
 
Att tillsynen blir utförd enligt plan innebär ytterligare ett steg 
mot ett tillgängligare, bättre ventilerat och säkrare Knivsta för 
alla. 
 
Vid nedgång av bygglov- och anmälningsärenden kan 
tillsynens antal timmar komma att öka. 
 
Prioriteringar 
Aktiviteterna ska under 2019 prioriteras enligt följande: 

1. Hantera inkomna tillsynsärenden 
2. OVK. Utskick om påminnelse, samt föreläggande där det behövs. 
3. Motordrivna anordningar. Utskick om påminnelse, samt föreläggande där det behövs. 
4. Besikta återstående publika lokaler utifrån enkelt avhjälpta hinder. Uppföljning av 

tidigare besiktade lokaler. 
5. Besiktning och uppföljning av lekplatser 
6. Uppdatera mallar 
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7. Ordna informationsmaterial gällande tillsyn till BRF och övriga fastighetsägare 
 
Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL. 
Allmänheten 

• Kan anmäla förhållanden som de inte anser överensstämmer med lagstiftningen  
 
Byggherrar och fastighetsägare 

• Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF) 
• Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL. 
• Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av 

tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av 
byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m. 

• Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, startbesked 
(inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut. 

• Utföra kontroller under byggskedet. 
• Göra anmälningar enligt kontrollplan. 
• Rätta till avvikelser. 
• Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd. 

 
Bygg- och miljönämnden 

• Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL) 
• Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 

personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 § 
PBL). 

• Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF) 
• Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om 

påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande 
bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller 
oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt. 

• Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL) 
• Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig 

eller utebliven tillsyn 
• Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF) 

 
Länsstyrelserna 

• Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd 
och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF). 

• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF) 
• Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd 
om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF). 

• Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder 
(13 kap 4 § PBL) 

• Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de 
är felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL). 

• Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF) 
 
Boverket 
Tillsynsvägledning 

• Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § PBF) 
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• Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning 
genom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF) 

• Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning (8 kap. 15§ PBF). 
• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF). 
• Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och 

länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen 
ska lämnas till regeringen(8 kap 17 § PBF). 

• Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 9 § 
PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF) 

• Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och 
redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF) 

 
Mark- och miljödomstolarna 

• Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av 
byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL) 

 
Regeringen 

• Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del 
upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 § 
PBL) 

 
Exempel som konkretiserar och illustrerar bygg- och 
miljönämndens 
tillsynsansvar, ingripanden och påföljder 
1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan eller i strid med 
lovbeslut. 

• Lovföreläggande om bedömning görs att lov kan ges i efterhand och förbud att 
fortsätta åtgärden/arbetet 

• Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand) 
• Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande), aktuellt endast om det första 

föreläggandet inte åtgärdats. 
• Byggsanktionsavgift 
• Beslut om att BMN upprättar ritningar m.m. på ägarens bekostnad 

 
2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked 

• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
• Byggsanktionsavgift 

 
3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts 

• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 

 
 
4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked 

• Användningsförbud 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
• Byggsanktionsavgift 

 
5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked 

• Användningsförbud 
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• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
 
6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav 

• Åtgärdsföreläggande 
• Rättelseföreläggande 
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav) 
• Användningsförbud (om säkerhetsbrister) 
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BMN på den försumliges bekostnad. 

Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
• Handräckning 
• Byggsanktionsavgift 

 
7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet 

• Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning 
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BMN på ägarens bekostnad. Aktuellt 

endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
 
8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts 

• Åtgärdsföreläggande 
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BMN på den försumliges bekostnad. 

Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
 
9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter 

• Entledigande och utseende av annan 
• Anmälan till certifieringsorganet 

 
10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts inte i stånd inom 
skälig tid 

• Rivningsföreläggande 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. Aktuellt endast om 

det första föreläggandet inte åtgärdats. 
 
Trafiksäkerhet, vid utfarter ska sikten vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan, häckar 
och staket får vara högst 80 cm höga. Det krävs fri höjd för trafikanter och de buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana får som lägst vara 2,5 m över gångbana, 
3,2 m över cykelväg och 4,6 m över körbana. 

 
 
 
Exempel på byggnadsnämndsarbete som INTE är tillsyn 
1. Handläggning och prövning av lovansökan 
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2. Genomgång av handlingar mm vid tekniskt samråd inför startbesked 
• Byggherrens förslag till kontrollplan 
• Övriga handlingar 

3. Beslut om startbesked (eller beslut om vägrat startbesked) 
• Kontrollplan 
• Villkor 

 
4. Kontrollarbete (egenkontroll eller sakkunnig) 
 
5. Arbetsplatsbesök 
 
6. Genomgång av byggherrens dokumentation från egenkontroll 
 
7. Beslut om kompletterande villkor till startbeskedet 
 
8. Genomgång vid slutsamråd 
 
OBS – flera av dessa aktiviteter kan aktualisera en tillsynsinsats. Detta blir fallet om BN vid 
ett tekniskt samråd som exempel får kännedom om att byggnadsarbetena påbörjats utan 
startbesked. Byggnadsnämnden får då starta ett tillsynsärende 
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