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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll 

 

 Knivsta 
kommunhus, 
Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för överklagan  2021-01-12 

Datum när anslaget sätts upp 2020-12-22 Datum när anslaget tas ner 2021-01-13 

 

 
 
 
  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

 
Tid: Tisdag den 15 december 2020, kl. 13:00—18:00  

Plats: Samtliga ledamöter och ersättare närvarar på distans 

Beslutande: Claes Litsner(S) 

Ann-Charlotte Fransson (M) 

Ivan Krezić (KNU) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Jonas Gönzi (MP) 

 

Ersättare: 

 

 

 

Mötessekreterare 

Leif Eriksson (C) §§ 332-351 

Lotta Wiström (L)  §§ 332-352 

Matilda Hübinette (-) 

 

Eva Paulsrud                                                         §§ 332-353 

 

Övriga deltagare: Jessica Fogelberg, bygg- och miljöchef 

Gabriel Winter, t.f. miljöchef 

Marie Sandström, bygglovhandläggare 

Robert Fåhraeus, t.f. byggchef 

Edvin Johansson, förvaltningsekonom §§ 332-336 

Emma Lundbergh, stadsbyggnadschef §§ 332-336 

 

 

Justering, se sista 

sidan för digitala 

underskrifter 

Beslutet justeras med digital signatur av Claes Litsner (S) och  Ivan 

Krezić (KNU). 
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§ 332 
 

Justering 
 

Protokollet justeras av ordföranden och Ivan Krezić (KNU) måndagen den 21 december. 

 

 

 
§ 333 
 

Godkännande av dagordning 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Informationsärende 5 a bordläggs till nästa sammanträde. I övrigt godkänner bygg-och 
miljönämnden dagordningen. 

 

 

 

 

 
§ 334 
 

Anmälan av delegationsbeslut  

 Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

 Delegationsbeslut miljö oktober-november 2020 

 Delegationslista tunga transporter oktober-november 2020 

 Delegationsbeslut bygg m.fl. 

 Delegationsbeslut Public 360 oktober-november 2020 
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§ 335   Dnr: BMN-2020/7  

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden godkänner verksamhetsplanen 2021 

för bygg- och miljönämndens verksamheter.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2021. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för 
budgeten, kommunfullmäktiges mål och uppdrag som riktats mot nämnden samt nämndens 
egna mål. Nämnden föreslås besluta om två egna nämndmål: 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av en 
rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter nöjda 
medborgare och företagare 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Rapport Verksamhetsplan 2021 

Jessica Fogelberg, bygg- och miljöchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 336   Dnr: BMN-2020/4 

Ekonomisk uppföljning per oktober för bygg- och miljönämnden 2020  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 

2020. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden per sista oktober visar på ett underskott på 
1 120 tkr, vilken är en försämring jämfört med helårsprognosen som presenterades i 
delårsbokslutet med -250 tkr. Anledningen till den försämrade prognosen beror på att 
intäkterna för verksamheten miljö- och hälsoskydd under senaste månaderna har minskat 
negativt jämfört med föregående prognos. Övriga verksamheters prognos samt 
investeringsprognosen är oförändrad jämfört med delårsbokslutet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Nettokostnadsuppställning och investeringsuppställning rapport 2020-12-03 
 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen  
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§ 337    Dnr: BMN-2020/258 
 

Intern kontrollplan 2021 för bygg- och miljönämnden  

Bygg- och miljönämndens beslut 

 
1.Bygg-och miljönämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för år 2021. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  

De nämndspecifika kontrollområdena för 2021 är Efterlevnad av beslutade policies, 
Oegentligheter och Kontorets uppdrag utökas medan resurserna minskar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-03 
Intern kontrollplan 2021 Bygg-och miljönämnden, rapport. 

Elin Yilmaz, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 338   Dnr: BMN-2020/317 
 

Intern kontroll av personberoende funktioner inom verksamheten 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg-och miljönämnden beslutar att godkänna rapporten och dess 

utvecklingsområden och åtgärdspunkter. 
2. Bygg-och miljönämnden beslutar också att utförd kontroll av kontrollområdet 

Personberoende funktioner i verksamheten i internkontrollplanen för kvalitet för Bygg-
och miljökontorets verksamheter 2020 är tillräcklig.  

 

Sammanfattning av ärendet 
I nämndens internkontrollplan för kvalitet har vissa särskilda risker i verksamheten 
identifierats. Riskerna följs upp i särskilda kontroller. Nämndens godkännande av 
uppföljningsrapporten innebär att nämnden anser att den utförda kontrollen av 
kontrollområdet är tillräcklig. Med tillräcklig menas att den utförda kontrollen i tillräckligt hög 
grad har utrett omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  
 
Utifrån underlagen i ärendet framgår att den bedömda risken att verksamheten påverkas 
negativt av enstaka medarbetares frånvaro eller avslut är befogad. Bedömningen blir att 
tillvaratagande av kompetens och kunskap har riskerats på grund av sjukskrivningar och 
personalomsättning. Genomgången av verksamhetens funktioner och kompetens visar att 
verksamheten är personberoende i verksamhetskritiska delar. Samtidigt finns en 
handlingsplan för att hantera detta, där verksamheten rapporterar att åtgärderna i 
handlingsplanen är tillräckliga. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Rapport- Särskild uppföljning av personberoende funktioner inom verksamheten 

ElinYilmaz, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 339   Dnr: BMN-2020/68 
 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg-och miljönämnden godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och 

utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i styrelsens 
internkontrollplan. 
 

2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i internkontrollplanen för 
Bygg-och miljönämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden, redovisade för bygg-och miljönämnden (BMN 2020/68-1). 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för bygg-och 
miljönämnden. 

ElinYilmaz, verksamhetscontroller, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 340   Dnr: BMN-2020/245 
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (413 lgh), ÄNGBY 1:135, BMK 2020-000217 
 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (413 lgh) 

med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL). 
2. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 

PBL. 
3. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd 

av 12 kap. 8 § PBL. 

Reservation 
Ivan Krezić (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 1). 

Särskilt yttrande 
Lotta Wiström (L) lämnar ett särskilt yttrande. (Protokollsbilaga 2). 

 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar med instämmande av Ann-Charlotte Fransson (M) och Jonas Gönzi (MP) 
bifall till förvaltningens förslag. 

Ivan Krezic (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) yrkar på återremiss.(Protokollsbilaga 3). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. Omröstning begärs. 
 
Omröstning  
De ledamöter som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. 
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) röstar NEJ. 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på förvaltningens förslag och 
finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 
 
Omröstning  
De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för avslag på förvaltningens förslag röstar NEJ. 
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Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) röstar NEJ. 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att nämnden bifaller förvaltningens 
förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Ängby 1:135, 
som ligger inom detaljplanerat område. Föreslagen byggnation bedöms vara planenlig och 
lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Parkeringsplatser bedöms bli tillräckligt 
många enligt 8 kap. 9 § PBL och parkeringsnormen uppfylls gällande antalet 
parkeringsplatser för bilar och cyklar. Friytan bedöms vara tillräckligt stor och lämplig för lek 
och utevistelse.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-25 

Enligt handlingsförteckning inkommen 2020-12-04, förutom bilagorna benämnda 
illustrationsbilaga, avfallshantering, bostadskomplement och projektbeskrivning.  

Marie Sandström, bygglovshandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande  
Fastighetsägare Ängby 1:135 
Kontrollansvarig 
Akten 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 

 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 341   Dnr: BMN-2020/324 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, LUNDA , BMK 2020-000313 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

 
2. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd 

av 12 kap. 8 § PBL. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Lunda 

, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse och 
delvis inom riksintresseområde kulturmiljö. Detaljplanekrav anses inte behövligt eftersom 
ansökan endast gäller ett enbostadshus och placeringen anses inte behöva regleras genom 
en detaljplan eftersom nya bostadshuset inte skulle placeras på åker/betesmark och endast 
skulle ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus. Dricksvatten och avlopp bedöms gå att 
ordna på platsen utan att det blir en väsentlig olägenhet för omgivningen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Situationsplan inkommen 2020-10-29 

Marie Sandström, bygglovshandläggare, föredrar ärendet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Fastighetsägare  3:2 
Sökande  
 
Beslutet delges genom förenklad delgivning  
Lunda 1:1 
Lunda 3:3 
Långlunda 3:1  
Östhamra 4:34 
Lunda 2:2 
Lunda 2:3 
Lunda 2:4 
Lunda 3:5 
Lunda 3:8 
Långlunda 2:8 



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 11 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Långlunda 4:1 
Långlunda 1:3 
Långlunda 1:4 
Östhamra 4:35 
Östhamra 4:36 
Östhamra 4:38 
Östhamra 4:40 
Östhamra 4:41 
  
Kopia till övriga 

Akten 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 

 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 342   Dnr: BMN-2020/327 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus,  BMK 2020-000417 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

 
2. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd 

av 12 kap. 8 § PBL. 

Röstning 
Gunnar Gidlund (KD) avstår från att rösta. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten  
som ligger utanför detaljplanerat område, sydöst om Knivsta tätort i närheten av Valloxen. 
Det råder nybyggnadsförbud och bygg- och miljönämnden anser därför att ansökan ska 
avslås. Fler bostäder bör inte beviljas i området innan det finns detaljplan och kommunalt 
vatten och avlopp på platsen. Antalet nya bostadshus eller skicket på det enskilda avloppet 
anses inte spela någon roll.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande rev. 2020-12-07 

Två situationsplaner inkomna 2020-11-27 

Marie Sandström, bygglovshandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 

Sökande 
  
Kopia till övriga 

Akten 
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§ 343   Dnr: BMN-2020/325 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus , LAGGA , BMK 2020-000350 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus  på fastigheten LAGGA 

 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Lagga 
, som ligger utanför detaljplanerat område strax öster om Lagga kyrkby. Fastigheten är i 

dagsläget bebyggd med ett bostadshus uppfört . Det nya bostadshuset är tänkt att ligga på 
tomtmarken mellan det befintliga bostadshuset och bostaden på grannfastigheten Lagga 4:9 
och därefter kunna styckas av för att utgöra en ny bostadsfastighet. Inga invändningar har 
inkommit från grannarna. Miljöenheten anser att platsen ligger i ett område med tämligen 
god dricksvattentillgång men att det p.g.a förhållandena i området inte är helt lätt att anordna 
enskilt avlopp. Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen är lämplig för bostad. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Situationsplan inkommen 2020-10-01 

Robert Fåhraeus, t.f. byggchef, föredrar ärendet. 

   

Beslutet ska skickas till 

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

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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§ 344   Dnr: BMN-2020/328 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, KASBY   
 BMK 2020-000426 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten KASBY 

 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kasby 

, utanför detaljplanerat område norr om Lagga kyrkby. Sökande har även ansökt om 
förhandsbesked för nybyggnad av ytterligare tre enbostadshus på Kasby  

 som ligger i direkt anslutning till denna fastighet. Fastigheterna bildades ur Kasby  
efter positivt förhandsbesked 2017. Dessa förhandsbesked har nu löpt ut.  Miljöenheten 
anser att dricksvattentillgången är tämligen god men att utredning kring dricksvatten behöver 
göras. Bygg- och miljönämnden anser inte att det behöver göras i detta fall eftersom det är 
ett glesbefolkat område, stora tilltänkta fastigheter och inga kända problem i området. 
Tillstånd för anläggande av ett gemensamt avlopp för de fyra fastigheterna är redan utfärdat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Situationsplaner inkomna 2020-10-07 och 2020-10-22 

Robert Fåhraeus, t.f. byggchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande/fastighetsägare 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kopia till övriga 

Akten 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Husby 2:1 
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§ 345   Dnr: BMN-2020/329 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, KASBY   
, BMK 2020-000427 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten KASBY 

 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kasby 

, utanför detaljplanerat område norr om Lagga kyrkby. Sökande har även ansökt om 
förhandsbesked för nybyggnad av ytterligare tre enbostadshus på Kasby  

 som ligger i direkt anslutning till denna fastighet. Fastigheterna bildades ur Kasby  
efter positivt förhandsbesked 2017. Dessa förhandsbesked har nu löpt ut.  Miljöenheten 
anser att dricksvattentillgången är tämligen god men att utredning kring dricksvatten behöver 
göras. Bygg- och miljönämnden anser inte att det behöver göras i detta fall eftersom det är 
ett glesbefolkat område, stora tilltänkta fastigheter och inga kända problem i området. 
Tillstånd för anläggande av ett gemensamt avlopp för de fyra fastigheterna är redan utfärdat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Situationsplaner inkomna 2020-10-07 och 2020-10-22 

Robert Fåhraeus, t.f. byggchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande/fastighetsägare 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kopia till övriga 

Akten 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Husby 2:1 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 16 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 346   Dnr: BMN-2020/330 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, KASBY  (  
, BMK 2020-000428 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten KASBY 

 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kasby 

, utanför detaljplanerat område norr om Lagga kyrkby. Sökande har även ansökt om 
förhandsbesked för nybyggnad av ytterligare tre enbostadshus på Kasby  

, som ligger i direkt anslutning till denna fastighet. Fastigheterna bildades ur Kasby  
efter positivt förhandsbesked 2017. Dessa förhandsbesked har nu löpt ut.  Miljöenheten 
anser att dricksvattentillgången är tämligen god men att utredning kring dricksvatten behöver 
göras. Bygg- och miljönämnden anser inte att det behöver göras i detta fall eftersom det är 
ett glesbefolkat område, stora tilltänkta fastigheter och inga kända problem i området. 
Tillstånd för anläggande av ett gemensamt avlopp för de fyra fastigheterna är redan utfärdat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Situationsplaner inkomna 2020-10-07 och 2020-10-22 

Robert Fåhraeus, t.f. byggchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande/fastighetsägare 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kopia till övriga 

Akten 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Husby 2:1 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 17 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 347   Dnr: BMN-2020/331 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, KASBY  
, BMK 2020-000430 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten KASBY 

med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kasby 

, utanför detaljplanerat område norr om Lagga kyrkby. Sökande har även ansökt om 
förhandsbesked för nybyggnad av ytterligare tre enbostadshus på Kasby  

 som ligger i direkt anslutning till denna fastighet. Fastigheterna bildades ur Kasby  
efter positivt förhandsbesked 2017. Dessa förhandsbesked har nu löpt ut.  Miljöenheten 
anser att dricksvattentillgången är tämligen god men att utredning kring dricksvatten behöver 
göras. Bygg- och miljönämnden anser inte att det behöver göras i detta fall eftersom det är 
ett glesbefolkat område, stora tilltänkta fastigheter och inga kända problem i området. 
Tillstånd för anläggande av ett gemensamt avlopp för de fyra fastigheterna är redan utfärdat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Situationsplaner inkomna 2020-10-07 och 2020-10-22 

Robert Fåhraeus, t.f. byggchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande/fastighetsägare 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kopia till övriga 

Akten 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Husby 2:1 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 18 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 348   Dnr: BMN-2020/338 
 

Ansökan strandskyddsdispens, GREDELBY  MI.2020.390 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens 
 

- till befintligt garage/carport på fastigheten Gredelby  enligt bilaga 1 och bilaga 2, med 
stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2 
 
- till befintligt växthus på fastigheten Gredelby  enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av 
Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2 
 
- till befintlig brygga på fastigheten Gredelby  enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av 
Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1 
 
- till befintlig bastu på fastigheten Gredelby  enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av 
Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1 
 
- till nytt uterum med en yta om maximalt 21 kvm på fastigheten Gredelby  enligt bilaga 1 
och bilaga 2, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2 
 
- till befintlig lekstuga Gredelby  enligt bilaga 3, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § 
punkt 1 och 2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren sökte den 30 juni 2020 dispens från strandskydd för nybyggnation av 
uterum. Dispensansökan avser en nybyggnation samt fem stycken befintliga byggnationer 
som har funnits sedan innan 2010 enligt den sökande. Inom området gäller strandskydd om 
100 meter. Området omfattas inte av riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt Natura 
2000 eller några nationella skyddsformer. Inspektion tillsammans med fastighetsägarna 
utfördes den 9 juli 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-04 
Bilaga 1 - Beskrivning på sökta åtgärder 2020-11-09 
Bilaga 2 - Situationsplan 2020-11-09 
Bilaga 3 - Situationsplan 2020-12-03 
Bilaga 4 - Översiktskarta 2020-11-26 
Bilaga 5 - Flygfoto 1974 2020-11-24  
Bilaga 6 - Övriga underlag för beslut 
 



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 19 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Magnus Malmström, miljöinspektör, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Sökande 
Lantmäteriet, efter länsstyrelsens bedömning 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 20 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 349   Dnr: BMN-2020/337 

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Stockholm 
Arlanda Airport  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte yttra sig i mål M 6547-20 

Reservation  
Ivan Krezić (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) reserverar sig mot beslutet. (Protokollsbilaga 4.) 

Yrkanden 
Ann-Charlotte Fransson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ivan Krezić (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Omröstning  
De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för avslag på förvaltningens förslag röstar NEJ. 
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezić (KNU)och Gunnar Gidlund (KD) röstar NEJ. 

Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att nämnden bifaller förvaltningens 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Swedavia AB har ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid 
Stockholm Arlanda Airport hos Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bygg- och 
miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet som kommunal tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken i de delar som berör miljö och hälsa. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
Granskningsunderlag 2020-10-16 
 
Magnus Malmström, miljöinspektör, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 21 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 350   Dnr: BMN-2020/287 
 

Tillsynsplan för alkohol, handel med tobak och liknande produkter och vissa 
receptfria läkemedel för 2021 och 2022  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar tillsynsplan för alkohol, handel med tobak och liknande 
produkter och vissa receptfria läkemedel, för åren 2021 och 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har laglig grund för tillsyn av alkohol, tobak och liknande produkter och vissa 
receptfria läkemedel. Tillsynsplanen ligger till grund för kommunens årliga tillsyn och följs 
upp av länsstyrelsen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Förslag till tillsynsplan, 2020-11-26 
 
Gabriel Winter, t.f. miljöchef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Alkoholhandläggare 
 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 22 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 351   Dnr: BMN-2020/288 
 

Riktlinjer för alkoholservering i Knivsta kommun  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg-och miljönämnden antar de reviderade riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Vid verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet av Länsstyrelsen i Uppsala län 
under september 2020 fann länsstyrelsen att riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta 
kommun (KS-2017/560) innehöll information som kunde misstas för normgivning. Utifrån 
länsstyrelsens synpunkter har riktlinjerna reviderats. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Förslag till riktlinjer för alkoholservering 2020-11-26 
 
Gabriel Winter, t.f. miljöchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Alkoholhandläggare 
 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 23 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 352   Dnr: BMN-2020/336 
 

Tillfälligt undantag från riktlinjer för alkoholservering i Knivsta kommun gällande 
uteservering 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att verksamheter som har tillstånd för uteservering får, efter 
skriftlig underrättelse till bygg- och miljönämnden, bedriva uteservering till och med 1 januari 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta kommun får uteservering ske årligen under 
perioden 1 april – 30 september. På grund av rådande situation med coronapandemin 
föreslås ett tillfälligt undantag i riktlinjerna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
 
Gabriel Winter, t.f. miljöchef, föredrar ärendet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Näringslivssamordnare 
Alkoholhandläggare 
  



 
 

 

  Bygg- och 
miljönämnden 
 

PROTOKOLL 24 (24)  

Sammanträdesdatum  

2020-12-15  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 353   Dnr: BMN-2020/311 
 

Revidering av delegationsordning med anledning av kontorssammanslagning  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar reviderad delegationsordning daterad 2020-11-25. 
 
2. Delegationsordning börjar gälla 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret kommer att slås ihop under 
samhällsbyggnadskontoret. Denna organisationsförändring gör att delegationsordningen för 
bygg- och miljökontoret behöver ändras så att tidigare delegation till bygg- och miljöchef nu 
delegeras samhällsbyggnadschef.  
 
För att tydliggöra arbetsfördelning och beslutsmandat görs ändringar i avsnitt 1, 2 och 7 samt 
i ärende 3.26.   
 
Kompletteringar görs i delegationsordningens lista över förkortningar av lagar och 
förordningar och tidigare felnumrering under avsnitt 7 justeras.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 
Reviderad delegationsordning 2020-11-25 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
 



Reservation gällande beviljande av bygglov på fastigheten Ängby 
1:135 

Vi yrkar på reservation gällande beviljandet av bygglov på fastigheten Ängby 1:135. 

Det finns för många frågetecken i detta ärende som vi anser bör utredas ytterligare innan 
ärendet tas upp i bygg & miljönämnden igen. 

Bullervall samt bullerplank som finns angivet i handlingarna finns det inget bygglov för idag 
men det står att det skall anläggas under 2021. Vi anser att kravet på att det skall anläggas 
innan de tänkta bostäderna skall byggas skall skrivas in och villkoras. 
Det finns även oklarheter i framräkningen av bullervärdena vilket vi också anser bör utredas. 
Länsstyrelsen har rekommenderat en ny bullermätning i området och vi vill att bygg- och 
miljönämnden avvaktar deras resultat. 

Ärendet är ej brådskande och vi kan visa respekt för länsstyrelsens önskan för en ny 
bullermätning och avvakta eventuellt nya riktlinjer för bullernivåerna. 
Då de angivna bullernivåerna i framtiden(2040) kommer att överstiga dagens lagstiftning vill 
vi ha utrett ansvar för eventuella framtida åtgärder. 

Vi har även synpunkter på friytornas storlek på marknivå som är plana. Som situationen ser 
ut nu är stora delar i sluttningar. 

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

Gunnar Gidlund ledamot i bygg och miljönämnden för (KD) 

Protokollsbilaga 1



Röstförklaring 

BMK 2020-000217 

Ärende 6 Angående Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (413 lgh) 

Vi anser inte att bullerfrågan i ärendet är tillfredsställande utredd och redovisad. 

Det är av yttersta vikt att när vi planerar och godkänner bygglov för den aktuella 

fastigheten i direkt anslutning till järnvägen är helt säkra på att inte bullernivån är för 

hög och därmed har negativa hälsoeffekter för de boende 

Det är inte tillräckligt tydligt att man tagit höjd för bullret från järnvägen också med 

kommande 4 spår och den ökade trafiken från Gredelbyvägen när nu kommunen växer 

och därmed kan säga att bullret för de boende inte kommer att vara skadligt. 

Att bygga hållbart innebär också en bra boendemiljö som inte förorsakar ohälsa hos de 

boende. 

Vi borde också invänta den nya utredning som kommer i år avseende järnvägsbuller vid 

väg- och spårtrafik relaterat till hälsa.  

Vi har i Sverige också högre riktvärden än vad man från WHO rekommenderar. 

Knivsta skall vara en föregångskommun avseende trivsamt, hälsosamt och hållbart 

boende i alla aspekter och inte förorsaka människor en högre grad av sjukdom och 

ohälsa.  

Tills detta är färdigutrett bör vi därför inte tillåta byggen av nya bostäder med risk för 

höga bullernivåer för de boende om man inte kan säkra upp ett ordentligt bullerskydd 

med lägre nivåer.  

Lotta Wiström Liberalerna i Knivsta 

Ers ledamot i Bygg- och miljönämnden 

Referenser: 

1.Naturvårdsverket

2.Folkhälsomyndigheten

3.SLL Centrum för arbets- och miljömedicin (WHOs riktlinjer)

Protokollsbilaga 2



1. Kartläggning av antalet människor som utsätts för skadligt buller 

Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning gör en långsiktig mätning av 
miljöfaktorer i den omgivande miljön, som kan påverka människors hälsa. 

Den senaste kartläggningen visar situationen år 2011. Nu tas en ny kartläggning fram, som 
beräknas bli klar under 2020. 

Kartläggningen visar att år 2011 var omkring 1,9 miljoner människor utsatta för bullernivåer 
över 55 dB(A) från väg- och spårtrafik . Enligt en uppskattning från ASEK 5 kostar 
bullerexponeringen samhället 17 miljarder kronor. 

2.Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer 

Sömnstörningar 
Att sova ostört är en förutsättning för fysisk och mental hälsa. Buller gör det svårare att 
somna, påverkar sömnens djup och kan väcka den som sover. Den som störts av buller under 
nattsömnen kan dagen efter uppleva trötthet, nedstämdhet eller olustkänslor och minskad 
prestationsförmåga 

Försämrad inlärning och prestation 
Det är svårare att behålla koncentrationen på en specifik uppgift i en bullrig miljö än i en tyst 
miljö. Bullret är tröttande och sänker prestationsförmågan. Barns inlärning försämras mer av 
bullerstörningar än vuxnas. I synnerhet påverkas barn med hörselnedsättning, läs- och 
skrivsvårigheter, adhd och barn med annat modersmål än det som talas i klassrummet. 

Personer med hörselnedsättning kan ha svårare att förstå vardagligt tal, framför allt i bullriga 
miljöer. Hörselskadade personer upplever sig därför ofta mer störda av buller än personer som 
hör normalt. 

Effekter på hjärta och kärl 
Buller kan ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. 
En tillfällig påverkan, exempelvis av ett plötsligt ljud, kan ge höjd hjärtfrekvens och tillfälligt 
förhöjt blodtryck. Under senare år har flera studier pekat på att långvarig exponering för flyg- 
och vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Hälsoeffekter av hörselskadande buller 
En allvarlig hälsorisk när man utsätts för kraftigt ljud är hörselskada, som kan yttra sig som 
hörselnedsättning eller tinnitus. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och 
varaktighet, men beror också på ljudets karaktär. 

 

Protokollsbilaga 2





WHO:s  rekommendationer betydligt strängare än svenska riktvärden 
WHO:s rekommendationer för transportbuller är betydligt strängare än de riktvärden som 
tillämpas i Sverige, i synnerhet avseende de riktvärden som antogs för nybyggnation av 
bostäder genom förordning SFS nr. 2015:216 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid sfs-
2015-216 (ändrad i SFS nr. 2017:359). De hälsomässiga konsekvenserna av att vi i Sverige 
tillåter högre bullernivåer än vad som rekommenderas av WHO är inte klarlagda men bör 
följas upp. 

Charlotta Eriksson, bullerforskare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och 
Karolinska Institutet, intervjuades av Dagens Nyheter den 26/11 appropå de WHO:s nya 
riktlinjer och kommenterade då den svenska utvecklingen: 

– Som miljömedicinare kan jag inte säga annat än att det är olyckligt. Riktvärdena är ju satta 
för att värna människors hälsa.  Från politiskt håll har man i Sverige sett buller som ett hinder 
för bostadsbyggande. Vi har upprepade gånger påpekat att det är fel väg att gå, men inte fått 
något gehör. Förändringen 2017 var ett rent politiskt beslut som ingen myndighet stod bakom 
och som inte gick på remiss. 

Mer information om WHO:s riktvärden för omgivningsbuller 

I WHOs dokument Environmental Noise Guidelines hittar du även riktvärden för 
transportbuller nattetid samt för vindkraft och personburen lyssningsutrustning. Se länk uppe 
till höger/härunder (mobil). 

Bullernätverket i Stockholms län publicerade nyligen ett tematiskt nyhetsbrev om  WHOs nya 
hälsobaserade riktvärden där man bland annat intervjuat olika myndigheter i Sverige om hur 
de ser på de nya rekommendationerna. Länk till detta nyhetsbrev hittar du uppe till 
höger/härunder (mobil). 

 
Foto: Matton 
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Återremiss gällande beviljande av bygglov på fastigheten Ängby 
1:135 

Vi yrkar på återremiss gällande beviljandet av bygglov på fastigheten Ängby 1:135. 

Det finns för många frågetecken i detta ärende som vi anser bör utredas ytterligare innan 
ärendet tas upp i bygg & miljönämnden igen. 

Bullervall samt bullerplank som finns angivet i handlingarna finns det inget bygglov för idag 
men det står att det skall anläggas under 2021. Vi anser att kravet på att det skall anläggas 
innan de tänkta bostäderna skall byggas skall skrivas in och villkoras. 
Det finns även oklarheter i framräkningen av bullervärdena vilket vi också anser bör utredas. 
Länsstyrelsen har rekommenderat en ny bullermätning i området och vi vill att Bygg och 
miljönämnden avvaktar deras resultat. 

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

Gunnar Gidlund ledamot i bygg och miljönämnden för (KD) 
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Reservation gällande Ansökan om ändringstillstånd enligt 
miljöbalken för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport BMN-
2020/337 

Vi yrkar på reservation gällande ändringstillstånd. 

Vi har avvikande uppfattning angående vikten av att Knivsta Kommun bör yttra sig i ärendet. 
Kravet på Knivsta Kommun i fyrspårsavtalet innebär en omfattande utbyggnad i områden 
som kan påverkas av buller och utsläpp gör att vi anser att frågan är av stor vikt för Knivstas 
medborgare och att vi som ledamöter i bygg- och miljönämnden har som uppdrag att förvalta 
dessa frågor. 

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

Gunnar Gidlund ledamot i bygg och miljönämnden för (KD) 
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