
 

 
 

 

 

 KALLELSE 
 2020-06-09  

 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
 

Tid: Tisdag 2020-06-16, kl.13.00 
 
Plats: Distanssammanträde 
 
Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida. 
 
Förhinder: 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta 
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se. 
 
 

Dagordning 
 
1. Upprop 

 
2. Justering  
 
Förslag: ordföranden och justerare senast torsdag 25 juni. 
 
3. Godkännande av dagordning 
 
 

Bygglov 
 
Beslutsärenden 
 
4. Trunsta 3:8, förhandsbesked för nybygge av två enbostadshus 

Förslag till beslut: negativt 
BMK 2020-63 
BMN-2020/169 

 
5. Vrå 1:119, förhandsbesked för nybygge av tre enbostadshus 

Förslag till beslut: negativt 
BMK 2020-104 
BMN-2020/171 
 

 
6. Lillsättra 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

Förslag till beslut: positivt 
BMK 2020-209 
BMN-2020/172 

 



 
 

 
7. Hjälmsta 3:3, bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning) 

Förslag till beslut: bevilja 
BMK 2020-92 
BMN-2020/173 

 
8.  tillsyn av olaga bygge av en komplementbyggnad 

Förslag till beslut: sanktionsavgift 
BMK 2020-102 
BMN-2020/170 

 
Information 
 
 
9. Information om kommande större och pågående projekt 

 
 
 

Miljö 
 
Beslutsärenden 
 
10. Ändring av befintligt serveringstillstånd, utökad serveringsyta för uteservering, 

Train Station Brewery AB 
BMN-2020/194 
 

Informationsärenden 
 
11. Information om coronaläget 

 
Övrigt 
 
Beslutsärenden 
 
12. Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 

BMN-2020/169 
 

 
13. Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden 

BMN-2020/186 
 

Anmälningsärenden 
 

 
14. Anmälan delegationsbeslut 

 
 





Sida 2 av 4 

 
 

 
  

 
Viktiga gröna kopplingar mellan Boängsskogen, Gredelby hagar och Trunsta träsk ska 
behållas och stärkas.”  
Föreslagen byggnation skulle innebära att del av skogen skulle behöva avverkas. Eftersom 
denna del av skogen bedöms vara en del av den viktiga öst-västliga grönstråkskopplingen 
bedömer bygg- och miljökontoret att viss avverkning kan leda till försvagning av den gröna 
kopplingen. Detta i sin tur kan påverka både friluftslivet såväl som djur- och växtliv negativt. 
Enligt kommunens natur- och parkenhet är området artrikt och exploatering bör undvikas.  
 
Det finns en välanvänd stig som passerar intill de tilltänkta avstyckningarna. Stigen går från 
Åsgatan i Alsike, genom skogen söderut och vidare till infartsvägen som ansluter till 
Boängsvägen. Bygg- och miljökontoret bedömer att tänkt byggnation skulle kunna påverka 
allmänhetens vilja att använda stigen eftersom det skulle bli tomtplatser relativt nära och på 
båda sidor av stigen.  
 
Roslagsvatten AB anser att det är olämpligt att bevilja förhandsbesked/bygglov för nya 
bostäder längs Boängsvägen innan detaljplan finns för området eftersom en detaljplan 
exempelvis underlättar planering av ledningsdragningar. Eventuellt detaljplanekrav enligt 4 
kap. 2 § PBL skulle även kunna stödjas av det faktum att föreslagen byggnation skulle 
hamna i direkt anslutning till befintlig detaljplan. Det anses även råda ett högt 
bebyggelsetryck i området runt Alsike och Boängsvägen, även det en faktor som talar för 
detaljplanekrav. 
 
Avgift 
Förhandsbesked, negativt  5334 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus. Fastigheten ligger på båda sidor om 
Boängsvägen. Den är 9,76 hektar stor och är i dagsläget bebyggd med ett bostadshus och 
ett antal komplementbyggnader, bl.a. en lada nere vid Boängsvägen.  
 
Yttranden 
Miljöenheten anser att avlopp bör anslutas till allmänt VA-nät eftersom platsen ingår i 
Roslagsvattens verksamhetsområde. Anläggandet av enskild VA-anläggning skulle 
eventuellt försvåras av närheten till naturreservat och våtmarksområdet Trunsta träsk.  
Det allmänna dricksvattennätet ligger också i nära anslutning till den planerade bebyggelsen. 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra mot tänkt byggnation. 
Roslagsvatten AB menar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna 
vatten- och avloppsledningar samt att ”för att kunna tillhandahålla en 
genomtänkt och kostnadseffektiv va-utbyggnad där de boende i området kan behandlas på 
ett likvärdigt sätt bör planerna för området i sin helhet definieras från kommunens sida innan 
fler bostäder tillåts.” Roslagsvatten påpekar också att ledningsrätten för Knvistavattens färsk 
och spillvattenledningar genom fastigheten inte får äventyras. 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Ägare till Trunsta 3:46, Trunsta 3:48 samt Trunsta 3:6 har inkommit med 
synpunkter på eventuell framtida bebyggelses utformning samt tomtstorlekar. 
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Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ       ...........................  Inkommen 
1             Situationsplan                   2020-02-20 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Sökande 
 
Kopia till övriga 
Akten 
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

knivsta@knivsta.se 
  
  
 
  

Yttrande, bygglovsremiss Trunsta 3:8, BMK 2020-000063 
Roslagsvatten har fått rubricerad bygglovsremiss för två enbostadshus för yttrande och har följande 
att anföra. 

Området 
De föreslagna fastigheterna är belägna utanför verksamhetsområdet och har därmed ingen rätt till 
allmänt va. Området är i dagsläget inte att betrakta som ett område som enligt lagen om allmänna 
vattentjänster har rätt till allmänt va, men om fler styckningar tillåts kommer området på sikt att 
uppfylla lagens kriterier för när allmänt va ska tillhandahållas. Frågor om möjligheten till va-
anslutning återkommer regelbundet från olika fastigheter i området. För att kunna tillhandahålla en 
genomtänkt och kostnadseffektiv va-utbyggnad där de boende i området kan behandlas på ett 
likvärdigt sätt bör planerna för området i sin helhet definieras från kommunens sida innan fler 
bostäder tillåts.  

Fastigheten 
Roslagsvatten kan i dagsläget inte ge besked om det är lämpligt att ansluta de föreslagna 
fastigheterna till den allmänna va-anläggningen eller inte. Ett utredningsarbete för hela området 
behöver göras först, baserat på kommunens planer för området i sin helhet. Enskilda va-
anläggningar skulle därför (sannolikt) kunna krävas för dessa fastigheter om bygglov ges.  
 
Vidare har Roslagsvatten centrala va-ledningar för Alsikes va-försörjning som går inom eller i direkt 
anslutning till de nya föreslagna tomterna. Utifrån bifogat underlag går det inte att avgöra om 
Knivstavattens ledningsrätt berörs eller inte. Knivstavattens ledningar och ledningsrätt får inte 
påverkas negativt av de föreslagna byggloven.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Terees von Stedingk 
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Från: Terees von Stedingk <Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se>  
Skickat: den 31 mars 2020 08:56 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Ämne: SV: Följdfråga remissvar, Trunsta 3:8, BMK 2020-063 
 
Hej! 
 
Det finns två aspekter som jag ser det, den primära är våra ledningar som går inom eller i direkt 
anslutning till de nya föreslagna tomterna. OM dessa ledningar och ledningsrätten inte påverkas ser 
vi inget hinder för att bygglov ges men vi tycker att det är mindre lämpligt att tillåta enskilda 
styckningar utan att ta ett helhetsgrepp om området. 
 
Många fastigheter i området ber att få ansluta sig till det allmänna nätet men det finns ingen 
planering för hur detta ska gå till och om vi ansluter en fastighet vet vi inte om frågan kommer från 
grannen ett halvår senare. Det innebär att det tekniskt inte går att planera på ett bra sätt för hela 
områdets va-försörjning och det riskerar att bli dyrare för både oss och fastighetsägarna den dagen 
man når den kritiska massan av fastigheter att va bör byggas ut åt samtliga, om vi då inte har en 
struktur på va-anläggningen som går att bygga vidare på. Så i första hand ekonomiskt för både oss 
och fastighetsägarna, men också för att kunna ge lika förutsättningar till alla i området. Denna aspekt 
gäller dock området i sin helhet.  
 
Som svar: Nej, ett beviljande av dessa två tomter förstör inte kommande planering av det 
kommunala VA-nätet förutsatt att våra ledningar och vår ledningsrätt inte påverkas. Ja, jag tycker att 
det krävs detaljplan med avseende på VA-frågan om man vill fortsätta tillåta styckningar i området. 
Ja, sannolikheten är stor att just dessa fastigheter får ansluta sig till det allmänna nätet men det ger 
vi besked om först efter att en va-anmälan har lämnats in. Ja, om de först skaffar enskilt avlopp så är 
det troligt att de kan ansluta sig till det kommunala nätet på sikt när kommunen i så fall planerar 
området. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 

 
  
Terees von Stedingk 
Kommunansvarig VA Vaxholm och Knivsta  
Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 
Tel: 08-540 835 05, 08-540 835 00 
roslagsvatten.se 
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>  

Skickat: den 27 mars 2020 08:57 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Remiss förhandsbesked bygglov två enbostadshus 

Trunsta 3:8, BMK 2020-063 

 

Hej! 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på remiss 
”Förhandsbesked bygglov två enbostadshus Trunsta 3:8, BMK 2020-063” och lämnar följande yttrade. 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella nya 
byggnader bestående av 24 kV markkabel, ljusblå streckad linje i karta nedan, 24 kV 
transformatorstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, mörkblå streckad linje, kabelskåp, svart 
rektangel, samt signalkabel, lila streckad linje. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. 

 

Vattenfall Eldistribution har ingen elnätanläggning inom område för planerade nya byggnader och har 
därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 

 Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution, 
men bekostas av exploatören. 

 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 

 Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  

 Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall 
Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls. 

 Vid utförande av infart till respektive ny fastighet ska befintlig markkabel förläggas i rör.  
 

 

Vänliga hälsningar 

Rino Hulth 

Tel 070 379 84 84 
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rino.hulth@vattenfall.com 

------------------------------------- 

På uppdrag av  

Tillstånd & Rättigheter 

Vattenfall Eldistribution AB 
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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. 212000-3013

Magnus Malmström 2020-03-27 Diarienummer

knivsta@knivsta.se MI.2020.203

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun

Bygglovsenheten

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av två
enbostadshus på Trunsta 3:8 i Knivsta kommun.

Byggenhetens diarienr: BMK 2020-000063

Sökande:

Utlåtande
Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation för två enbostadshus på
fastigheten Trunsta 3:8 i Knivsta kommun.

Bedömning

Miljöenheten har fått ovanstående ärende för granskning enligt miljöbalken. Utlåtandet utgår
från i dag kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt.

Dricksvatten

Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h). Miljöenheten har inga uppgifter om sökande/ägarna har
tänkt ansluta de nya bostäderna till kommunalt vatten.

Kommunal vattenledning finns cirka 20 meter väster om tänkt placering av husen.

Enskilt avlopp

Miljöenheten kan i VA-planen se att området ingår i VA-verksamhetsområde. Avlopp från
fastigheten ska anslutas till det kommunala avloppssystemet, enligt miljöenheten.
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MI.2020.203

Om inte anslutningspunkt kan anvisas till det allmänna avloppsnätet får den sökande utreda
frågan och föreslå en fungerande avloppslösning, som i så fall bör vara en
gemensamhetsanläggning för de båda husen.

I området gäller hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.
Närheten till naturreservatet och Trunstaträsk medför begränsade möjligheter till utsläpp av
avloppsvatten i området.

Markområde/Biotoper

Den tänkta platsen för uppförande av husen är omgiven av mestadels barrskog, men även mindre
buskar. I övrigt görs bedömningen att tänkt placering av husen kommer att medföra en viss
sprängning och schaktning i området.

För uppförande av husen samt infartsvägar bedöms inte något skyddsvärt, som biotoper eller
fågelskydd påverkas negativt i någon större omfattning. Det finns inga biotoper som är skyddade
av kommun eller länsstyrelsen.

Järnvägstrafik / Tågbuller

Ostkustbanan går cirka 650 meter västar om fastigheten och visst buller från järnvägstrafiken
påverkar området.

Garage

Om garage ska uppföras bör dessa inte förses med avloppsbrunn. Om detta ändå görs ska
oljeavskiljare installeras. Anmälan om oljeavskiljare ska göras till Bygg- och miljönämnden.
Blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.

Övrigt

Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplaner och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av två
enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten och omständigheter i
övrigt. Inspektion utfördes av Sara Hellgren och undertecknad den 6 mars 2020.

För Miljöenheten

Magnus Malmström

Miljöinspektör



Från: Carin von Köhler <Carin.von.kohler@knivsta.se>  
Skickat: den 24 april 2020 13:44 
Till: Josefin Edling <Josefin.Edling@knivsta.se>; Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Ämne: SV: Viktiga grönstråk, Boängsvägen 
Hej! 
Jag kan tillägga att ni har helt rätt i att byggnation här också riskerar att snäva till grönstråket i öst-
västlig riktning, precis så som du skriver. Boängsskogen är som smalast just här redan. Eftersom 
skogen är så pass värdefull och smockad av hotade arter, är rimligen alla gröna kopplingar över 
Boängsvägen viktiga. Om ni kan ställa krav på NVI inför byggnation bör ni göra det överallt här.  
Vi ska trycka på behovet av NVI här inför revidering av ÖP. 
Vänligen 
Carin 
 

 

 
 
Från: Josefin Edling <Josefin.Edling@knivsta.se>  
Skickat: den 24 april 2020 13:33 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>; Carin von Köhler 
<Carin.von.kohler@knivsta.se> 
Ämne: SV: Viktiga grönstråk, Boängsvägen 
Prioritet: Hög 
 
Hej Marie och Carin 
 
Den här fastigheten känner jag till sedan tidigare. När den var till salu för några år sen försökte 
kommunen köpa den för att skydda skogen, men en annan köpare var snabbare än kommunen. 
 
Fastigheten är en absolut värdekärna för naturen i området. Karin Martinsson som har inventerat det 
mesta av boängsskogen har hittat de flesta av de hotade arterna på just den här fastigheten.  
 
Bygglov i skogsmarken kan ej beviljas utan föregående inventeringar,  
Det är alltså inte bara ett stråk, som hänvisas till i grönstrukturplanen, utan en hotspot för hotade 
arter.  
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Rent generellt skulle jag säga att bygglov i skogsmarken är inaktuellt. När fastigheten såldes fanns ett 
förhandsbesked om byggrätt vid boängsvägen, där det stod en gammal lada. Jag gör bedömningen 
att denna placering av byggnad är den enda möjliga, och att det då gäller med hårda krav på 
gestaltning och infogande i befintlig bebyggelsestruktur. Dvs en tomt på fastigheten. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Josefin Edling 
Park- och naturchef 
Samhällsbyggnadskontoret 
Knivsta kommun 
Tel: 018-34 70 00 
e-post: josefin.edling@knivsta.se 
 
Från: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>  
Skickat: den 24 april 2020 11:46 
Till: Carin von Köhler <Carin.von.kohler@knivsta.se> 
Kopia: Josefin Edling <Josefin.Edling@knivsta.se> 
Ämne: SV: Viktiga grönstråk, Boängsvägen 
 
Hej! 
 
Tack för svar! Just detta ärende bedömer vi hamna i en gråzon om det ska beviljas eller inte, även om 
vi givetvis förstår att det inte bör naggas för mycket i skogen. Vi är extra nyfikna på meningen som 
står i översiktsplanen:  
 
• Boängsvägen bör behalla sin lokala karaktär och ny exploatering längs vägen kan ske endast i 
undantagsfall. Viktiga gröna kopplingar 
mellan Boängsskogen, Gredelby hagar och Trunsta träsk ska behållas och stärkas. 
 
Vad anser ni att de menar med ”viktiga gröna kopplingar” i detta fall? Skulle det exempelvis kunna 
vara vid de röda kryssen i kartan nedan samt andra större sammanhängande gröna områden? Det 
skulle inte bli en tillräckligt bred skogspassage norr om de två föreslagna tomterna? Där finns 
planlagd naturmark mot Åsgatan.  
 
Vi skickar på remiss till miljöenheten och om de inte anser att det krävs en naturvärdesinventering 
eller liknande gör vi inget speciellt åt träden. I ett annat ärende om förhandsbesked i Vassunda var 
det enligt remissvar en del frågetecken kring träd, markförhållanden etc och där ansåg vi att 12:6-
samråd skulle hållas, men sökande drog tillbaka ansökan innan detta gjordes. Så jag har personligen 
ingen erfarenhet av sådana samråd. Vet bara att det t.ex. kan bli aktuellt med sådana om en viss 
åtgärd inte kräver lov enligt annan lagstiftning, t.ex. anlägga en längre väg i ett skogsområde. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Marie Sandström 
Bygglovshandläggare 
Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun 
Telefon: 018-34 70 00 
e-post: marie.sandstrom@knivsta.se  

 



 
 
Från: Carin von Köhler <Carin.von.kohler@knivsta.se>  
Skickat: den 24 april 2020 09:25 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Kopia: Josefin Edling <Josefin.Edling@knivsta.se> 
Ämne: SV: Viktiga grönstråk, Boängsvägen 
 
Hej Marie! 
 
Jag tycker att ni har gjort rätt bedömning och att det låter klokt att ni försöker undvika exploatering 
längs Boängsvägen. 
Nedan syns inrapporterade rödlistade arter i Artportalen. Blå prickar och gula rutor är kluster av 
arter.  Det ser ut som att just dessa föreslagna tomter inte innehåller några hotade arter, men skogen 
är väldigt skyddsvärd och ju mer man naggar den i kanterna desto större risk att förlora arterna som 
bor i den.  
 
Jag kan inte se i GIS-skikten om det finns särskilt skyddsvärda träd på fastigheten. Just här är det 
särskilt viktigt att ta hänsyn till sådana träd för att arter ska kunna röra sig mellan Trunsta träsk och 
Boängsvägen. Hur fungerer PBL för er där? I naturvårdsbranschen kör vi en 12:6a då det finns risk att 
påverka sådana träd (http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Samrad-vid-andring-av-naturmiljon/sarskilt-
skyddsvarda-trad/) 
 
Vänligen 
Carin 



Från: Lena Forssell   

Skickat: den 1 mars 2020 17:00 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Kopia  

Ämne: Yttrande Förhandsbesked Trunsta 3:8 

 

Ärendenummer BMK 2020-000063 

 

Hej, 

 

Vi har mottagit brevet med möjlighet till yttrande angående förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus på Boängsvägen 106 (Trunsta 3:8). 

 

Vi har inga synpunkter på byggnationen. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

LENA FORSSELL &  

JOAKIM HOLMGREN 

 

Trunsta 3:50 

Boängsvägen 94 

741 92 Knivsta 

Sweden / Suède 
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Från: Lena Forssell <lena.pforssell@gmail.com>  

Skickat: den 1 mars 2020 17:00 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Kopia: jocke.holmgren@hotmail.se 

Ämne: Yttrande Förhandsbesked Trunsta 3:8 

 

Ärendenummer BMK 2020-000063 

 

Hej, 

 

Vi har mottagit brevet med möjlighet till yttrande angående förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus på Boängsvägen 106 (Trunsta 3:8). 

 

Vi har inga synpunkter på byggnationen. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

LENA FORSSELL &  

JOAKIM HOLMGREN 

 

Trunsta 3:50 

Boängsvägen 94 

741 92 Knivsta 

Sweden / Suède 
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Från: Mark och Exploatering Enheten <mexenheten@knivsta.se>  

Skickat: den 28 februari 2020 11:39 

Till: Bygglovsenheten <Bygglovsenheten@knivsta.se> 

Kopia: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: VB: Remiss förhandsbesked, Trunsta 3:8, BMK 2020-063 

 

Hej, 

 

Vi har inga kommentarer. 

 

Med vänliga hälsningar 

  

Camilla Andersson 

Administratör 

Mark och exploateringsenheten 

  

****************************************** 

Knivsta kommun 

Centralvägen 18 

741 75 Knivsta 

Tel: 018-34 70 00 

Mail: camilla.andersson@knivsta.se  

  

  

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
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Bygg- och miljökontoret   Diarienummer BMK 2020-000063 
Knivsta kommun 
74145 Knivsta 
knivsta@knivsta.se 
 
 

Möjlighet till yttrande om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus. 
 
Avser Trunsta 3:8  
 
Kommentar 
 
Önskar  lycka till och att kommunen håller de direktiv kommunen satt upp för 
bebyggelse längs med Boängsvägen vad det gäller att hus och tomter skall passa in i den 
lantliga miljön. 
 
 
 
Knivsta 2020-03-13 Karin Eksvärd  Trunsta 3:46 
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Bygg- och miljökontoret   Diarienummer BMK 2020-000063 
Knivsta kommun 
74145 Knivsta 
knivsta@knivsta.se 
 
 

Möjlighet till yttrande om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus. 
 
Avser Trunsta 3:8 (Boängsvägen 106) 
 
Kommentar 
 
Boängsvägen är en omtyckt promenad och cykelväg för många i Knivsta, inte bara för dem 
som bor efter vägen. Många promenerar även den lilla vägen och stigen mellan Åsgatan och 
Boängsvägen förbi vår tomt, Trunsta 3:46. Det är både den fina naturen efter vägen och 
stigen och den äldre lantliga kulturmiljön med röda och gula hus som bidrar till en vilsam 
upplevelse. 
 
Min kommentar till förslaget är att ett bygglov bör vara kopplat till husformer och färger 
som harmonierar med den lantliga kulturmiljön efter Boängsvägen.  
 
Även om tomtytan ökas till 2 000 m2 är det en liten inskränkning av möjligheterna till både 
hållbart skogsbruk och till rekreation i skogen mellan Gredelbyleden, Brunnbyvägen, 
Boängsvägen och Alsike. 
 
 
 
Knivsta 2020-03-10 Jan Eksvärd   Trunsta 3:46 

 

Dnr BMK 2020-000063 – Ankom 2020-03-10











 Knivsta kommun 
 Bygg och Miljö 
 741 20 Knivsta 
 
 Knivsta 2020-03-06 
 

YTTRANDE PÅ FÖRHANDSBESKED FÖR NYBYGGNAD Dnr: BMK 2020-000063 
 
Man tackar för att ges möjligheten att inkomma med ett yttrande angående förhandsbesked för nybyggnad eller 
snarare avstyckning från Trunsta 3:8. Men innan jag kommer till själva yttrandet måste en bakgrund ges. 
 
Bakgrund 
Undertecknad, tillsammans med Karin Martinsson, styckade av fastigheten Trunsta 3:48 från Trunsta 3:8 och 
byggde ett nytt hus år 2001. Då tillhörde vi Uppsala kommun och kraven var specifika. Huset skulle ha röd 
slamfärg, vita knutar, spröjsade fönster och rött tegeltak, allt för att smälta in i den lantliga miljön utmed 
Boängsvägen (Figur 1). Sedan dess har vi värnat om bebyggelsen utmed vägen, som slingrar sig utmed 
Boängsåsen på östra sidan av det nyinrättade naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk. Visst skall det 
råda harmoni i bebyggelsen utmed vägen, inte minst för att värna om Knivsta kommuns kulturkärna U99. Att 
Knivsta kommun tycker lika är uppenbart i bl.a. de Fördjupade översiktsplanerna från 2011 och 2017, där man i 
den senare skriver, "Boängsvägen bör behålla sin lokala karaktär". Men det är tydligt att Knivsta kommun och 
dess politiker säger en sak och gör en helt annan. 
 
Vi har på intet sätt emotsatt oss nyetablering utmed Boängsvägen men starkt framhållit att den måste ske i 
harmoni med omgivningen för att vägens attraktionskraft inte skall gå förlorad. Detta kan illustreras med ärendet 
att bygga ett stort, fyrkantigt, gråvitt hus med svart tak på Trunsta 3:50, ett hus som vi ansåg inte alls skulle 
passar in i omgivningen (Figur 2). Ett argument från kommunen, signerat Boo Östberg, var att fastigheten inte 
bedömdes ligga inom den kommunala värdekärnan U99. Ärendet överklagades slutligen till Länsstyrelsen i 
Uppsala län, som avslog överklagan (BMK 2017-000252). Östbergs argument är dessutom märkligt då 
kommunen något år tidigare givit bygglov till att upprätta ett annat vitmålat hus med svart tak och en hög grå 
mur på fastigheten Trunsta 3:31, som tydligt ligger inom värdekärnan (Figur 3). Undertecknad hävdar 
fortfarande att dessa två hus tillsammans inte byggts efter rådande praxis, vilket gör att de inte heller smälter in i 
omgivningen, inte stärker den lantliga karaktären, utan istället skapat obalans i Boängsvägens lantliga miljö. 
 

 
 

Figur 1. Trunsta 3:48, byggt 2001 efter specifika villkor 
som röd slamfärg, vita knutar och spröjsade fönster. 

Figur 2. Trunsta 3:50, ett avvikande hus byggt 
2018, väl synligt från Boängsvägen. 
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Boängsskogen 
Många invånare i Knivsta kommun har förstått och kämpat för att Boängsskogen skall fredas för invånarnas 
bästa som natur- och friluftsområde vilket gagnar en snabbt växande ort, som på sikt verkligen behöver sina 
grönområden (BMK 2017-000234). Detta uttrycks tydligt i Knivsta kommuns Grönstrukturplan från 2016 samt 
Översiktsplanen från 2017. Området har dessutom visat sig hysa en lång rad hotade arter av kärlväxter, svampar 
och fåglar, information som är lätt att hitta på Artportalen (www.artportalen.se). Boängsskogen är en 
sammanhängande grönstruktur och ägs av Knivsta kommun samt ett antal privatpersoner, bland annat Trunsta 
3:8 där de aktuella tomterna är tänkta att styckas av. Varje träd som naggas ur detta grönområde gör att området 
krymper och det statueras exempel. Knivsta kommun har tyvärr självt statuerat negativa exempel då man fällde 
en del av en nyckelbiotop för att anlägga fotbollsplaner utmed Brunbyvägen. Ingreppet åsamkade stor skada på 
Boängsskogen och särskilt nyckelbiotopen (Koffman 2014; Lundberg 2014), som förlorade mycket av sin 
biologiska resiliens, vilket lett till att granen drabbades hårt av granbarkborren sommaren 2018 (Gunnar 2020). 
Detta trotts att kommunen både muntligen och skriftligen informerats av undertecknad om att området var högst 
olämpliga att använda till fotbollsplaner när det fanns väl lämplig plats bara på andra sidan Brunbyvägen. 
 
Yttrande på Trunsta 3:8 
Med den bakgrunden finns det en risk för att skogen på Trunsta 3:8 avverkas om ägaren inte får stycka av en 
eller två tomter. Detta skulle inte gagna Boängsskogen som ett enhetligt natur- och fritidsområde och inte heller 
dess biodiversitet, som omfattar ett antal sällsynta och hotade arter. Ett annat scenario är att en eller två tomter 
får styckas av där avskogningen av tomtmarken är skonsam i östra ändan och på så sätt skyddar den övriga delen 
av Boängsskogen, som då får stå kvar på Trunsta 3:8. Tillåts avstyckning bör tomten eller tomterna vara minst 
2000 m2 enligt påpekande i tidigare ansökan till avstyckning (BMK 2018-000150), ett ärende som även bör 
beaktas i sin helhet. Tillåts då bostadshus måste de byggas i harmoni med de äldre husen utmed Boängsvägen. 
De allra flesta nyetableringarna har faktiskt lyckats med detta (se BMK 2017-000252, 5 augusti 2017). 
  

Figur 3. Knivsta kommuns värdekärna U99 med fastigheterna Trunsta 3:50 utanför och Trunsta 3:31 inne i värdekärnan. 

Trunsta 3:31 



Ett tredje scenario, vilket kanske snarare är en önskan från undertecknad, är att Knivsta kommun löser in skogen 
på Trunsta 3:8 för att på så sätt skydda den från all framtida exploatering. 
 
Förslag på utformning av hus 
Omgivande byggnader är 1–13/4-plans trähus av lantlig karaktär med faluröd fasad, vita knutar, spröjsade 
fönster, lite snickarglädje och i regel rött tegeltak (Trunsta 3:6, 3:27, 3:46 och 3:48). Två hus, Trunsta 3:36 
(Boängen) och 3:8 (Björkliden), är två av de ursprungliga egnahemshusen byggda på 1910-talet. De är 
visserligen gulmålade med vita knutar, men alla hus harmonierar med omgivningen och förstärker den lantliga 
karaktären på området. Husen bör placeras symmetriskt på tomterna med framsidan vett utmed servitutet 
(västerut). Kan kommunen styra nybyggen i denna riktning ser undertecknad inte något större hinder att ett eller 
två nya enbostadshus byggs. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Swenson 

 
 

 
 

Epost: ulf.swenson@nrm.se 
 
Referenser 
Gunnar, K. 2020. Nyckelbiotop förstörd i Knivsta. UNT https://www.unt.se/insandare/nyckelbiotop-forstord-i-

knivsta-5518855.aspx 
Koffman, A. 2014. Bedömning påverkan: Avverkning vid nyckelbiotop 11198-1998 i Knivsta. Calluna AB. 
Lundberg, J. 2014. Bedömning av konsekvenser för anläggandet av bollplaner vid anläggandet av nya bollplaner 

i Knivsta kommun. Calluna AB. 
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Ett tredje scenario, vilket kanske snarare är en önskan från undertecknad, är att Knivsta kommun löser in skogen 
på Trunsta 3:8 för att på så sätt skydda den från all framtida exploatering. 
 
Förslag på utformning av hus 
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Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Swenson 
Trunsta 3:48 
Boängsvägen 90 
741 92 Knivsta 
Telefon: 070-2469223 
Epost: ulf.swenson@nrm.se 
 
Referenser 
Gunnar, K. 2020. Nyckelbiotop förstörd i Knivsta. UNT https://www.unt.se/insandare/nyckelbiotop-forstord-i-

knivsta-5518855.aspx 
Koffman, A. 2014. Bedömning påverkan: Avverkning vid nyckelbiotop 11198-1998 i Knivsta. Calluna AB. 
Lundberg, J. 2014. Bedömning av konsekvenser för anläggandet av bollplaner vid anläggandet av nya bollplaner 

i Knivsta kommun. Calluna AB. 



Bygg- och miljökontoret   Diarienummer BMK 2020-000063 
Knivsta kommun 
74145 Knivsta 
knivsta@knivsta.se 
 
 

Yttrande om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. 
 
Avser Trunsta 3:8 (Boängsvägen 106) 
 
Jag har förståelse för att min granne vill stycka av tomter men anser att det skall ske på ett 
skonsamt sätt som inte skadar platsens natur- och kulturvärden. Dessa sammanfattas i 
Knivstas nya översiktsplan så här: 
”Boängsvägen utgör ytterligare en vägförbindelse mellan Knivsta tätort och Alsike. Vägen 
har dock en annorlunda karaktär då den är smalare och betydligt mer krokig än 
Gredelbyleden och Brunnbyvägen. Bebyggelsen längs Boängsvägen är småskalig och 
placerad i mindre grupper. Vägen kan upplevas som en landsbygdsväg då det finns större 
skogs- och åkermarksområden i dess närhet. Boängsvägen ska behålla sin lokala karaktär och 
ny exploatering längs vägen kan ske endast i undantagsfall. Vid eventuell planering av 
bebyggelse längs Boängsvägen ska kommunen ta fram detaljplaner. De viktiga gröna sam- 
banden mellan Boängsskogen och Trunsta får inte försämras genom att de byggs bort. 
Områdena fungerar idag både som natur- och rekreationsområden för kommunens invånare 
varför deras bevarande blir än viktigare ju mer det byggs i tätorterna.” 
 
Vidare vill jag citera bygg- och miljönämnden i deras yttrande angående ett annat ansökan 
om förhandsbesked för bygglov, ärendenr Dnr BMK 2018-000150: ”Bygg- och miljönämnden 
anser att det har byggts så pass mycket längs Boängsvägen de senaste åren att detta 
förhandsbesked samt kommande bostadshus längs Boängsvägen medför detaljplanekrav för 
att kunna reglera bebyggelsemönster och grönytor på ett bra sätt.”…”Bygg- och 
miljökontoret anser slutligen att en fastighet på endast 1100 kvadratmeter är för liten. 
Avstyckade fastigheter på landsbygden bör minst vara 2000 kvadratmeter stora.” 
 
För mig är Boängsvägens lokala karaktär röda och gula trähus med röda tegeltak, spröjsade 
fönster och verandor, på stora naturnära trädgårdstomter med plats för fruktträd och 
köksland. Som boende här sedan 20 år tillbaka ser jag vilken stor betydelse vår idylliska väg 
har för Knivstaborna och jag önskar att den får förbli idyllisk. 
 
Karin Martinsson 
Trunsta 3:48 
Boängsvägen 90
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Handläggare 
Robert Fåhraeus 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-27 

Diarienummer 
BMK 2020-000104 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 
 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

VRÅ 1:119  
Källbacken 5 

Sökande:  Rainan AB 
   
 Tallåsvägen 9 
 191 40 SOLLENTUNA 

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten VRÅ 
1:119 (KÄLLBACKEN 5) med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus (så att det skulle 
möjliggöra totalt fyra separata fastigheter) på fastigheten Vrå 1:119, som ligger utanför 
detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse och nära detaljplanerat område. 
Platsen är bitvis starkt kuperad och delvis trädbeväxt och rymmer idag exempelvis ett 
befintligt enbostadshus och en befintlig attefallsbyggnad. Bygg- och miljönämnden anser att 
ansökan ska avslås med hänvisning till detaljplanekrav. Det bedöms råda högt 
bebyggelsetryck på platsen och det anses finnas behov av samordning och reglering 
gällande exempelvis vatten, avlopp, fornlämningar, grönytor och tomtstorlekar.  
 
Motiv 
Bygg- och miljönämnden anser att ansökan bör avslås med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ 
plan- och bygglagen (PBL) med hänvisning till detaljplanekrav enligt 4 kap. 2 § PBL.  
Fastigheten ligger inom ett område som avses att detaljplaneläggas och det anses råda ett 
stort bebyggelsetryck i och nära Alsike. Invånarantalet i Alsike kommer sannolikt att kraftigt 
öka de kommande åren, det finns planer på en ny järnvägsstation i Alsike, vägar kommer 
behöva breddas, det blir behov av nya skolor och förskolor, placering av lämpliga platser för 
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grönytor och lekplatser behöver utredas, dimensionering och dragning av kommunalt vatten- 
och avloppsnät behöver utredas och så vidare. Hur många bostäder behövs, var ska de 
placeras och utformas? Ny bebyggelse i områdes bör regleras och samordnas i ett 
sammanhang och görs lämpligast genom detaljplaneläggning. Om bygg- och miljönämnden 
skulle bevilja förhandsbesked för nya enbostadshus på Vrå 1:119 är risken att det skulle 
störa framtida planering av området. Detaljplanekravet stöds även av kommunens planenhet 
som bland annat skriver att det ska tas fram ett planprogram för Alsike och det aktuella 
området kommer att detaljplaneläggas.  
 
Bygg- och miljönämnden delar planenhetens bedömning och anser att ansökan bör avslås 
med stöd av 4 kap. 2 § PBL med hänvisning till att området bör detaljplaneläggas. Bygg- och 
miljönämnden anser att kommande bebyggelse bör regleras och samordnas på ett bättre 
sätt än vad som kan ske genom enstaka ansökningar om förhandsbesked/bygglov.  
 
Avgift 
Förhandsbesked, negativt  ........... 5334 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Vrå 
1:119, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse och 
nära detaljplanerat område. På fastigheten finns idag ett bostadshus och en 
attefallsbyggnad. Dessa ligger, enligt sökande, på kommande fastigheter ”tomt 1”, ”tomt 2” 
och ”tomt 3” Efter avstyckning skulle det därmed kunna bli totalt fyra fastigheter.   
Det är relativt kuperat på platsen, särskilt mellan tomt 2 och 3, och det finns relativt mycket 
träd på fastigheten, framför allt på tomt 3. 
  
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen 
Utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse 
Ligger nära flera befintliga detaljplaner 
 
Yttranden 
Planenheten skriver bland annat att fastigheten inte ligger inom en pågående detaljplan, men 
att den kommer att ligga inom ett kommande planprogram. Planenheten anser med 
hänvisning till exempelvis stort bebyggelsetryck och kommande planprogram att området 
behöver detaljplaneläggas innan nya bostäder beviljas.  
Det råder ett stort bebyggelsetryck i området. Det har tagits fram en arkeologisk utredning 
som visar att området behöver utredas vidare och detta kommer att göras i framtagandet av 
detaljplanen. En trafikutredning har visat att vägar behöver breddas. Vilka möjligheter finns 
att ansluta till kommunalt vatten och avlopp? Sökande har getts möjlighet att yttra sig över 
förslag till beslut. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
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Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

 
  
Övriga underlag för beslut 
 
Antal       Typ      ............................  Inkommen 
1             Situationsplan                   2020-04-24 
 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från planenheten  
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Sökande 
 
Kopia till övriga 
Akten 
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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. 
 

http://www.poit.se/
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Kartredovisning är inte exakt och har ingen rättsverkan
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Från: Elin Hedstrom <Elin.Hedstrom@knivsta.se>  
Skickat: den 20 mars 2020 13:07 
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 
Kopia: Moa Odin <Moa.Odin@knivsta.se> 
Ämne: VB: Plankrav Vrå 1:119? 
 
Hej Marie, 
Föreslagna tomter ligger inte inom detaljplanen för Fornåsa som är den plan i gamla Alsike som 
pågår. 
 
De senaste åren har ett antal övergripande utredningar tagits fram för hela Alsike gamla 
stationssamhälle. Sammanställning dessa utredningar och uppskattade behov har gjorts i form av 
arbetsmaterial som kommer ligga till grund för denna del av Alsike i kommande planprogram. 
 
Under rådande omständigheter då kommunen ingått ett avtal med staten om bostadsbyggande i 
samband med Ostkustbanans utbyggnad kommer det behövas ett planprogram för Alsike som 
inkluderar områdena som angränsar till det framtida stationsläget, detta för att få en god 
helhetsplanering för de nya bostäderna och utvecklingen av Alsike.  
 
Grundinställningen är fortfarande, som det varit sen många år tillbaka, att detta område ska 
planläggas för att kunna tillgodose de i utredningarna påvisade behov och möjliggöra för en viss ökad 
bebyggelse. En viktig anledning till att planläggningen för området inte kommit igång är att det skulle 
vara ett, för kommunen, väldigt framtungt projekt rent ekonomiskt både under planeringsskedet och 
under genomförandeskedet. 
 
Det finns en nyligen framtagen arkeologisk utredning som gjorts över området som ni bör titta på 
(Bifogar den). Utredningen visar på utpekade områden som behöver utredas vidare. Dessa etapp 2 
utredningar avses att genomföras inom processen för framtagande av detaljplan. Inom de delar som 
pekas ut inom planområdet för Fornåsa har etapp 2 därför genomförts.  
 
Plankrav eller inte enligt PBL 

- Området ligger ju inom ett utvecklingsområde med stor tryck. (4-spårsavtalet med en ny 
station och framtida planprogram för Alsike.) 

- Det ligger ju även inom ett område som länge varit utpeka för förtätning (och krav på 
detaljplan). Men frågan är var gränsen går för vad man kan släppa igenom utan att försvåra 
framtida planering, säkra en god hushållning, dagvattenkvalitet mm.  

- Hur ser det ut med möjligheten att ordna VA? Har Roslagsvatten yttrat sig över kapaciteten? 
Vet att ledningar och anslutningspunkter finns i Källbacken men hur ser det ut med 
kapaciteten i ledningarna och i reningsverket? Om de motsätter sig en anslutning uppfyller 
inte ansökan kravet i PBL 2:5 

- I den trafikutredning som tagits fram för området påpekas det att vägarna behöver breddas 
för att klara en ökad trafik vilket också är ett skäl till planläggning. Dock är det samma här, 
var går gränsen för vad befintliga vägar klarar av. 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Hedström 
Planhandläggare 
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun 
E-post: elin.hedstrom@knivsta.se / knivsta@knivsta.se  
Telefon: 018-34 70 00 
Besöksadress: Kommunkontoret, Centralvägen 18

Dnr BMK 2020-000104 – Ankom 2020-03-20
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Förutsättningen för att positivt förhandsbesked ska kunna ges med stöd av denna delegation 
är att de föreslagna åtgärderna överensstämmer med Plan- och bygglagens krav samt att de 
följer intentionerna i översiktsplanen. 
 
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet” 
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan. 
 
Övriga underlag för beslut 
1st Karta ........................................ 2020-05-18 
 
 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - ansökningshandlingar 
 
Expedieras till 
Byggenheten 
Akten 
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Östuna T & ÅV AB har sökt bygglov för återvinningsanläggning på fastigheten. Enligt praxis 
är en återvinningsanläggning med hantering av massor, avfall m.m. att betrakta som ett 
upplag. Upplaget och den beskrivna planerade verksamheten kring detta är av en sådan 
omfattning och varaktighet att upplaget bedöms bygglovspliktigt. 
 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider 
mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
att den 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.  
 
I området finns inga gällande områdesbestämmelser.  
 
Den verksamhet som ansökan gäller; upplag för återvinningsändamål utan permanent 
deponi räknas enligt länsstyrelsen inte som en betydande miljöpåverkan. Sökande har 
uttryckt planer på att i framtiden ansöka om att även få ha en deponi i anslutning till ansökt 
plats. Deponi räknas enligt länsstyrelsen som betydande miljöpåverkan. Bygg- och 
miljönämnden anser dock att endast nuvarande sökt åtgärd kan prövas, inte vad som 
eventuellt blir där i framtiden. Enligt 4 kap. 2 § PBL kan exempelvis en verksamhet beviljas 
genom förhandsbesked eller förhandsbesked under förutsättning att verksamheten 
exempelvis inte utgör en betydande miljöpåverkan. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att miljöprövningen tillräckligt väl kommer att utreda om 
platsen ur ett miljöperspektiv är lämplig för en deponi. Miljöfrågorna gällande 
återvinningsanläggningen hanteras genom att Knivsta kommuns miljöenhet skriver ett 
föreläggande med försiktighetsåtgärder för verksamheten. (Miljöenhetens diarienummer 
MI.2020.206) 
 
Enligt Trafikverket behövs vissa åtgärder göras för att förbättra sikten och bredda vägen vid 
infarten, men skriver inte något om att den föreslagna platsen för verksamheten skulle vara 
olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.   
 
Bygg- och miljönämnden bedömer utifrån inkommen naturvärdesinventering från Svensk 
Ekologikonsult AB samt remissvar från kommunens miljöenhet att inga väsentliga 
naturvärden kommer att påverkas av den ansökta verksamheten. Det är relativt ung, 
människopåverkad skog på platsen och myrmarkerna bedöms på sikt växa igen med tanke 
på alla träd som växer där.  
 
Platsen för den sökta verksamheten ligger ca 300 m från närmaste bostadshus på 
fastigheten Husby-Åby 13:1. Inkommen bullerutredning visar att gällande gränsvärden kan 
respekteras. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer sammanfattningsvis att åtgärden inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 § punkt 3. 
 
Föreslagen byggnation bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Kommunen har 
exempelvis inte utpekat området som lämpligt för framtida bostadsbebyggelse. 
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Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag 
då beslut om lov upphör att gälla. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta 
er för tidsbokning. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i 
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer 
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av 
vilken åtgärd som har gjorts. För mer information se plan- och bygglagen 11 kap. Tillsyn, 
tillträde, ingripanden och påföljder samt i plan- och byggförordningen 9 kap. 
Byggsanktionsavgifter, www.riksdagen.se 
 
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
 
  
Övriga underlag för beslut 
1st Situationsplan  2020-03-19 
2st Marksektionsritningar  2020-03-10 
1st Verksamhetsbeskrivning 2020-03-19 
1st Kompletterande information 2020-03-19 
 
Bullerutredning  2020-03-10 
Naturvärdesinventering  2020-05-04 
Dagvattenberäkning  2020-03-10 
  
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare till Hjälmsta 3:3 
Länsstyrelsen i Uppsala län (miljöskydd) 
Kontrollansvarig 
Akten 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare underrättas enligt sändlista. 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
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Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Husby-Långhundra 6:5 
Husby-Tarv 1:18 
Husby-Tarv 1:20 
Hjälmsta 2:2 
Husby-Tarv 1:8 
Husby-Åby 13:1 
Karinbol 3:2 
Karinbol 3:3 
Karinbol 3:8 
Vackerberga 1:15 
Vackerberga 1:16 
Vackerberga 3:3 
Vackerberga 3:4 
Vackerberga 3:6 
Vackerberga 3:7 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden  
Bilaga 6 – Remisslista / Sändlista 
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av 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 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
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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            Verksamhetsbeskrivning 

Upprättad av: Granskad av: Datum: 
EM GLS 20-03-04 

 

Bilaga 1 till anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Ärende och verksamhetsbeskrivning för anmälan om 
återvinning på fastigheten Hjälmsta 3:3, Knivsta 
kommun 
 

 

Ärendet 
Föreliggande anmälan avser återvinning av avfall på rubricerad fastighet. 

Återvinningen avser 200 000 årston schakt- och rivningsmassor som återvinns genom 

krossning/sortering av jord, sten, asfalt, betong, armeringsjärn, klinker, tegel och entreprenadberg. 

Sortering och återvinning kommer även att innefatta trä och byggavfall. 

Verksamheten omfattas av verksamhetskod 90.110 C, 10.50 C samt 20.40 C enligt 

Miljöprövningsförordning 2013:251. 
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            Verksamhetsbeskrivning 

Upprättad av: Granskad av: Datum: 
EM GLS 20-03-04 

 

Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning:  Hjälmsta 3:3 

Koordinater:    N 6631330/E 670340, Sweref 99 TM 

Huvudman:   Östuna T & ÅV AB, 559105–8390 

  Spakbacken 17 

  741 94 Knivsta 

Kontaktperson:     

E-post:   

Tillsynsmyndighet: Knivsta kommun 

 

Ombud:  Svensk Ekologikonsult AB 

Kontaktperson:    

 

Markägare:  

Tomas Pettersson   

Hjälmsta 25 

74195 Knivsta























 
  
 Rapport nummer: 18-001 b01 
 Datum: 2018-05-01 
 Rev: 2018-05-06 

Akustiklaget AB, Östervägen 10, 131 33 Nacka, Org nr. 556729-5109 
Tel: 0706931980 
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Bullerutredning – Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, 
Knivsta kommun 
 
Ljudutbredning från återvinning och deponi 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Beställare: Svensk Ekologikonsult AB  
 Att:  
 Skallgångsbacken 4 
 163 54 Spånga 
  

 
 
Vår uppdragsansvarige:  
 070-693 19 80 
 magnus.soderlund@akustiklaget.se 
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Sammanfattning 
 
Akustiklaget har av Östuna T & ÅV AB, genom Svensk Ekologikonsult AB, fått i uppdrag att 
beräkna bullret från planerad verksamhet på fastigheten Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta 
kommun. Verksamheten innefattande masshantering, återvinning och deponi av icke-farligt avfall. 
Bullerutredningen utgör underlag till ansökan om deponiverksamhet. 
 
Beräkningar visar att planerad verksamhet, med anläggande av lokala bullervallar, uppfyller 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på vardagar kl 06-18. Verksamhet med enbart in- och 
uttransporter samt masshantering uppfyller även riktvärdet för externt industribuller vardagkvällar 
fram till kl 22.  
 
Verksamhetens tillskott av fordonstrafik medför en försumbar ökning av den ekvivalenta ljudnivån 
utmed väg 273, mindre än 1 decibel. Maximala ljudnivåhändelser ökar med ca 70 %. 
Dimensioneringsförutsättningar med avseende på trafikbuller vid bostäder förändras inte med 
tillkommande transporter av massor till verksamheten vid Hjälmsta 3:3. Bullerförordningens 
riktvärden för trafikbuller bedöms innehållas vid bostaden närmast söder om verksamheten, 
Vilsten 14. 
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4. Ljudnivåer vid bostäder, fasadnivåer frifält, med bullerskyddsvallar. 
5. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark, transporter och masshantering. 
6. Ljudnivåer vid bostäder, fasadnivåer frifält, transporter och masshantering. 
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1 Bakgrund  
Akustiklaget har av Östuna T & ÅV AB, genom Svensk Ekologikonsult AB, fått i uppdrag att 
beräkna bullret från planerad verksamhet på fastigheten Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta 
kommun. Verksamheten innefattande masshantering, återvinning och deponi av icke-farligt avfall. 
Bullerutredningen utgör underlag till ansökan om deponiverksamhet. 

2 Bedömningsgrunder  
Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller är vägledande avseende den planerade 
verksamhetens bullervillkor.  
 
I Naturvårdsverkets vägledning1 om industri och annat verksamhetsbuller ges följande riktvärden:  
 
Tabell 1. Ljudnivå från industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser(frifältsvärde). 
  

Ekvivalent ljudnivå i dBA 
Högsta 

ljudnivå i dBA  
Områdesanvändning 1) Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 

samt lör- sön-  
och helgdag kl 

06-18 

Natt kl 22-06 Momentana 
ljud nattetid  

kl 22-06 

Bostäder, skolor, 
förskolor och 
vårdlokaler 1) 

 
50 

 
45 

 
40 

 
55 

1) Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används. 
  
”Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och 
liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas 
med 5 dBA.”  
”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.” 

3 Verksamhet 
Den planerade verksamheten kommer att omfatta intransport och deponering av leriga massor 
som inte kan förädlas. Massor så som morän, grus, asfalt, betong och tegel kommer att sorteras 
och mellanlagras för att säljas vidare. Omfattningen av verksamheten planeras till införsel av 
maximalt 600 000 ton avfall/år.  
 
Krossning av material kommer att ske kampanjvis och enbart under helgfri dagarbetstid d.v.s. 
kl 06-17. Ingen krossning kommer bedrivas under perioden maj till och med september. In- 
och uttransporter samt masshantering kan i enstaka fall komma att bedrivas vardagkvällar 
d.v.s. mellan kl 18-22. 
 
Verksamheten uppskattas generera upp till 70 inkommande fordonsrörelser, dvs 140 st. 
fordonspassager tur och retur, baserat på en årlig masshantering på 600 000 ton.  
  

                                                      
1 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvårdsverket rapport 6538 
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3.1 Ljudkällor 
Mätvärden från andra lika verksamheter har använts för att beskriva källstyrkor och ljudeffekter 
från den planerade verksamhetens alla maskiner och fordon. Ljudeffekter har mätts och utvärderats 
i enlighet med Nordtest NT ACOU 080 med avsteg avseende antalet mätpositioner per källa. För 
de flesta källor användes en mätposition. Bullerkällornas källstyrka, drifttid och antal redovisas i 
tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2.  Bullerkällor 

Nummer Beskrivning, placering 
 

Ljudeffektnivå 
(dBA) 

Foto 

1 Mobil käftkross, 
Sandvik QJ341 
drifttid 100 % 

118 

 

2 Skutknackare, 
Atlas Copco HB 4100 
drifttid 20 % 

120 

 
3 Stubb- och riskross 

drifttid 100 % 
115 

 
4 Sorteringsverk, 

Novum K4 Hybrid 
drifttid 100 % 

107 

 
5 Grävmaskin,  

Cat 336 
drifttid 100 % 

98 

 
6 Materialhanterare 

Caterpillar MH3024 
drifttid 100 % 

98  
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Nummer Beskrivning, placering 
 

Ljudeffektnivå 
(dBA) 

Foto 

7 2 st., Hjullastare 
drifttid 100 % 
 

109 

 

8 Schaktbil 
Blandad körning 20 
km/h inkl. 
accelerationer. 
 
ca 140 st. passager tur 
och retur. 
 

98 
 

 
  

4 Beräkningar 
Ljudnivåer har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPlan i enlighet 
med ISO 9613-2.  
 
Beräkningsmodellen tar hänsyn till källans ljudeffekt i oktavband och direktivitet. Den tar även 
hänsyn till skärmning och reflexer från byggnader och terräng samt markens akustiska egenskaper. 
Modellen antar gynnsam ljudutbredning vilket motsvarar medvind i alla riktningar eller vindstilla 
och termisk inversion2. Det innebär att beräkningen visar ett slags värsta-fall. I motvinds- eller 
sidvindsriktningen kommer ljudnivån att bli lägre än beräknat.  
 
Uppmätta bullerkällor, ljudeffektnivåer, antal maskiner samt drifttider redovisas i punkt 3.1 tabell 2 
ovan. Sorteringsverk och stubb och riskross är placerade på befintlig terräng och höjden + 41 m 
över havet. Krossverk och skutknackare är placerade på befintlig terräng och höjden + 39 m över 
havet. 
 
Beräkningar av verksamhetsbullret i bilaga 1-4 representerar dagperioden kl. 06-18 då riktvärdet 
för ekvivalent ljudnivå motsvarar 50 dBA. Marken utgör befintlig topografi och samtliga 
bullerkällor är i drift. Bilaga 5 och 6 redovisar en situation med enbart transporter och 
masshantering vilket kan inträffa även kvällstid mellan klockan 18-22.   
 
Beräkningsresultatet redovisas som bullerkartor i bilaga 1 - 5. Beräkningarna visar den ekvivalenta 
ljudnivån på höjden 2 meter över mark inklusive reflexer, bilaga 1, 3 och 5, samt frifältsvärden vid 
fasad vid de värst utsatta bostäderna, bilaga 2 och 4.  
 
Beräkningar redovisas ej för maximala ljudnivåer. De normalt förekommande maxnivåhändelserna 
orsakas av tömning av hjullastare på schaktbil, tömning av grävskopa i materialficka till krossverk 
samt skutknackning. Detta förekommer enbart dagtid och under dagperioden finns inget riktvärde 
för maximala ljudnivåer.  
 

                                                      
2 Inversion uppstår då lufttemperaturen ökar med höjden vilket förhindrar ljud från att sprida sig upp i 
atmosfären och lägger ett ”lock” på ljudutbredningen. 
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Ljudnivåerna vid berörda bostäder bedöms ej uppfylla kriterium för impulsljud då närmsta bostad 
är belägen mer än 300 meter från verksamhetens bullerkällor och maskeras av bakgrundsbuller från 
andra bullerkällor. För att uppfylla kriterium för impulsljud krävs betydligt kortare avstånd mellan 
mottagarpunkt och bullerkällor. Bedömningen görs med erfarenhet från tidigare mätningar av 
impulsens stigtid i enlighet med Nordtest Method NT ACOU 112 vid liknande objekt.    

5 Resultat 
Bilaga 1 och 2 visar beräknad ekvivalent ljudnivå med befintlig topografi. Samtliga maskiner i drift 
inklusive krossverk, sorteringsverk, stubb- och riskross, skutknackare, materialhanterare, 
grävmaskiner, hjullastare och schaktbilar. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår som högst till 55 dBA 
vid bostad 300 m sydöst om verksamheten, se bilaga 2. Naturvårdsverkets riktvärde dagtid, 
överskrids vid ett enbostadshus. 
 
Bilaga 3 och 4 visar beräknad ekvivalent ljudnivå med befintlig topografi och bullerskyddande 
vallar vid krossverk och stubb- och riskross. Bullervallarna är dimensionerade med höjden 8 meter 
över befintlig marknivå. Samtliga maskiner är i drift inklusive krossverk, sorteringsverk, stubb- och 
riskross, skutknackare, materialhanterare, grävmaskiner, hjullastare och schaktbilar. Den 
ekvivalenta ljudnivån uppgår som högst till 49 dBA vid bostad 300 m sydöst om verksamheten, se 
bilaga 4. Naturvårdsverkets riktvärde dagtid uppfylls vid samtliga bostadshus. 
 
Bilaga 5 och 6 visar beräknad ekvivalent ljudnivå med befintlig topografi. Driftskedet omfattar 
enbart masshantering med in- och utlastning med schaktbil samt 2 st. hjullastare. Den ekvivalenta 
ljudnivån uppgår som högs till 45 dBA vid närmsta bostad. Riktvärdet för externt industribuller 
dagtid och kvällstid, kl. 06-22, innehålls. 

5.1 Trafikbuller 
Med en omsättning av total 600 000 ton massor årligen beräknas antalet transporter till ca 70 
fordon per dag d.v.s. 140 st. passager tur och retur. Väg 273 belastas med ca 2 0003 
fordonspassager per årsmedeldygn varav ca 200 st. utgörs av tunga fordon. Verksamhetens tillskott 
av fordonstrafik medför en icke märkbar ökning av den ekvivalenta ljudnivån utmed väg 273, 
mindre än 1 decibel. Den förändring som kan vara märkbar är ökningen av antalet maximala 
ljudnivåhändelser. Dessa ökar med upp mot ca 70 %, 140 st per dygn, om samtliga fordon åker 
söderut på väg 273. 
 
Riktvärdet4 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplatser i anslutning till bostad riskerar att överskridas 
i lägen närmre än 40 meter från vägmitt (oskärmat läge). Nivån bör inte överskridas mer än 5 
gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. Tunga fordonspassager uppgår till ca 20 st för den 
mest belastade timmen med befintlig trafiksituation. Tillkommande transporter till och från 
verksamheten förändrar inte förutsättningarna för krav på bullerskydd från fordonstrafik utmed väg 
273 med avseende på gällande bullerförordning. Bostaden närmast söder om verksamheten,  
Vilsten 14, har en uteplats skärmad från vägen och på ett avstånd längre än 40 m från vägmitt. 
Bullerförordningens riktvärden för trafikbuller bedöms här innehållas.   
  
 
 
Akustiklaget AB 
 
 
Upprättad av: Magnus Söderlund  

                                                      
3 Mätningar år 2017 Trafikverkets flödeskartor. 
4 Regeringsförordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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Bernt Forsberg 
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bernt.forsberg@uppsala.se 

 
 
Svar på remiss gällande fråga om bedömning av ”betydande 

miljöpåverkan” enligt miljöbalken för planerad verksamhet på 

Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun 
Er beteckning dnr BMK 2020-000092 

 

Den översända remissen gäller frågan om ansökan avseende bygglov 
för nybyggnad av återvinningsanläggning och om den föreslagna 
verksamheten skulle kunna utgöra ”betydande miljöpåverkan” enligt 

miljöbalken. Av handlingarna framgår att den sökta verksamheten 
omfattas av verksamhetskod 90.110 C, 10.50 C samt 20.40 C enligt 
Miljöprövningsförordning 2013:2. 
Det korta svaret från Länsstyrelsen är att vi inte kan göra en formell 
bedömning av om de anmälningspliktiga verksamheterna utgör 
”betydande miljöpåverkan” enligt miljöbalken, eftersom en sådan 

bedömning endast görs i samband med att tillstånd söks för en planerad, 
eller förändrad, verksamhet.  
Den lite längre svaret nedan ges mot bakgrund av att Östuna T & ÅV AB 
har lämnat in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen där bolaget anger att 
avsikten att söka tillstånd för en deponi av icke farligt avfall enligt verk-
samhetskod 90.290-i A m.fl. verksamhetskoder. Knivsta kommun kan 
därför förvänta sig att i närtid att bli kontaktade av företräder för bolaget 
för och bjudas in till samrådsmöte. Innan mötet så ska ett samråds-
underlag finns tillgängligt. 

Betydande miljöpåverkan för verksamheter 

Enligt 6 § miljöbedömningsförordning (2017:966) ska vissa verksam-
heter antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § första 
stycket 2 miljöbalken. De ovan angivna anmälningspliktiga verksam-
heterna är inte någon av de verksamheter som omfattas av 6 § miljö-
bedömningsförordning, men däremot är verksamhetskod 90.290-i A 
(deponi för icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden 
avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår) en kod som medför att en 
nyetablering alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
Beslut och bedömning gällande ”betydande miljöpåverkan” enligt miljö-
balken är i övrigt avgränsad till en verksamhet som är tillståndspliktig 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), verksamheter med kod 
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”A” eller ”B”. Det är endast i vissa fall som det kan bli aktuellt att göra 
en bedömning av ”betydande miljöpåverkan” kopplat till en etablering av 

en anmälningspliktig verksamhet. Nedan ges tre exempel. 

• Tillsynsmyndigheten förelägger sökanden/verksamhetsutövare att 
söka tillstånd för den planerade eller befintliga verksamheten med 
stöd av 9 kap 6a § miljöbalken. Ett sådant föreläggande förutsätter 
att verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller 
andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

• Verksamhetsutövaren söker ett så kallat frivilligt tillstånd med 
hänvisning till 9 kap 6b § miljöbalken. 

• Verksamhetsutövaren söker tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för 
en verksamhet med prövningskod A eller B och inkluderar även en 
eller flera anmälningspliktiga verksamheter, t.ex. de som finns med 
i handlingarna till remissen. 

De två första alternativen är sällan förekommande och i det senare fallet 
görs bedömning av betydande miljöpåverkan från den samlade planerade 
verksamheten och inte verksamheterna var för sig. Men i samtliga fall 
ovan sker alltid ett samråd där Länsstyrelsen ska ta ställning till om den 
sökta verksamheten ska anses utgöra betydande miljöpåverkan efter att 
samrådet anses komplett och en samrådsredogörelse översänts till 
Länsstyrelsen. Bedömningen blir dock mer ett konstaterande i likhet 
med vad som kan förväntas ske efter ett samråd för deponi initierat av 
Östuna T & ÅV AB, där en kod tillhör de uppräknade paragraferna i 6 § 
miljöbedömningsförordning, eller i de fall att verksamhetsutövaren själv 
anser att en betydande miljöpåverkan kan antas. 
I fall verksamheten antas utgöra betydande miljöpåverkan så ställs vissa 
utökade formella krav på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. 
Även samrådet behöver vara mer omfattade och inkludera flera möjliga 
intressenter. Prövningsunderlaget kan såldes behöva var mer utförligt 
men ska ända vara anpassat och avgränsat till sökt verksamhet.  
 
 
 
 
Bernt Forsberg 
 
 
Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift.  
 
 
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd  
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Knivsta kommun

Bygglovsenheten

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

SKRIVELSE

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av en
återvinningsanläggning på Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun.

Tidigare utlåtande daterat 2020-04-17 upphör härmed att gälla.

Byggenhetens diarienr: BMK 2020-000092

Sökande: Östuna T & ÅV AB, Spakbacken 17, 741 94 Knivsta

Utlåtande

Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation av återvinningsanläggning på
fastigheten Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun.

Bedömning

Miljöenheten har fått ovanstående ärende för granskning enligt miljöbalken. Utlåtandet utgår
från i dag kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt.

Bakgrund

Östuna T & ÅV AB har inkommit med en ansökan om bygga en återvinningsanläggning för att
årligen ta hand om 200.000 ton schakt- och rivningsmassor. Återvinningen ska ske genom
krossning/sortering av jord, sten, asfalt, betong, armeringsjärn, klinker, tegel och
entreprenadberg. För att minska på bullret från verksamheten som främst kommer att uppstå vid
krossning är det tänkt att uppföras bullervallar med en höjd om 10 meter.
Två drivmedelstankar är tänkt att installeras inom området. Det är oklart hur vatten och avlopp
ska hanteras inom verksamheten.

Dricksvatten

Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h). Miljöenheten har inga övriga uppgifter om grundvattnets
kvalitet.



MI.2020.207

Enskilt avlopp

I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Enligt jordartskartan består marken i området av både berg, glacial lera och morän.
Inom fastigheten finns diken och mindre bäckar, för avledning från reningsverk eller markbädd.
Om avlopp ska installeras ska en ansökan om avlopp skickas till Bygg- och miljönämnden i god
tid innan planerat arbete ska påbörjas.

Markområde/Biotoper/Landskap

Den tänkta platsen för uppförande av återvinningsanläggningen är omgiven av kärrsumpskog.
Flera diken och mindre bäckar rinner genom rubricerad fastighet.

Miljöenheten gör bedömningen att tänkt byggnationen samt verksamhet kommer att medföra en
viss påverkan gällande människors rekreations- och friluftsliv samt på biotoper och fågelskydd.

Verksamheten kommer att prövas enligt Miljöprövningsförordningen 2013:251.

I samband med markarbetet och övrigt installationsutförande för återvinningsanläggning/
uppställningsytor ska arbetet ske med hänsyn till 2 kap. i miljöbalken (1998:808) samt
miljömålen:

11. Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.

13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet
och välfärd.

Trafik- och verksamhetsbuller

Buller kommer att uppstå i samband med verksamhetens krossning, samt transporter till och från
verksamheten. Den planerade trafiken till och från verksamheten kommer att medföra en ökning
av de tunga transporterna med 20 procent på väg 273. Den vanliga biltrafiken kommer inte att
öka nämnvärt.



MI.2020.207

Kemikaliehantering/Cisterner

Det är tänkt att hantera dieselbränsle, smörj- och hydrauloljor, fett, avfettningsmedel, spolarvätska och
glykol inom rubricerad fastighet. Även installation av cisterner är planerat i området.

Vid installation av cistern ska en anmälan utföras senast 4 veckor innan arbetet påbörjas.

Anmälan ska utföras till Bygg- och miljönämnden och information samt blankett finns i länken;

https://knivsta.se/naringsliv-i-knivsta/naringsliv-i-knivsta/tillstand-regler-och-tillsyn/cisterner

Golvbrunnar (avlopp), från verksamhetens uppställningsytor för fordon, ska anmälas till Bygg-
och miljönämnden. Blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.

Övrigt

Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplaner och övriga inkommen information, avseende uppförande av en
återvinningsanläggning och tillhörande verksamhet på rubricerad fastighet.
Inspektion utfördes av undertecknad den 2 april 2020.
Närvarande vid inspektion var även: Marie S och Robert F från Byggenheten samt Sara Hellgren
från Miljöenheten.

För Miljöenheten

Magnus Malmström

Miljöinspektör



Från: Terees von Stedingk <Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se>  

Skickat: den 26 mars 2020 09:04 

Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>; Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: SV: Remiss bygglov, Hjälmsta 3:3, BMK 2020-092 

 

Hej igen, samma mejl men nu med svar även till knivsta@knivsta.se  

Mvh Terees 

 

Hej Marie! 

Roslagsvatten har inget att erinra mot bygglovsansökan för Hjälmsta 3:3, BMK 2020-092. Allmänna 

va-ledningar finns inte i området utan vatten och avlopp behöver lösas genom enskilda anläggningar.  

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Terees von Stedingk 

Kommunansvarig VA Vaxholm och Knivsta  

Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2 

Tel: 08-540 835 05, 08-540 835 00 

roslagsvatten.se 

 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2020-03-26



Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>  

Skickat: den 2 april 2020 08:42 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning 

Hjälmsta 3:3, BMK 2020-092 

 

Hej! 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på remiss ” Bygglov 

för nybyggnad av återvinningsanläggning Hjälmsta 3:3, BMK 2020-092” och lämnar följande yttrade. 

Vattenfall Eldistribution har ingen elnätanläggning inom område för aktuella nya byggnader eller inom 

dess direkta närområde.  

Vattenfall Eldistribution har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

Vattenfall Eldistribution vill informera om följande: 

 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. 

 

Vänliga hälsningar 

Rino Hulth 

Tel 070 379 84 84 

rino.hulth@vattenfall.com 

------------------------------------- 

På uppdrag av  

Tillstånd & Rättigheter 

Vattenfall Eldistribution AB 
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Planenhetens yttrande remiss Hjälmsta 3:3, BMK 2020-92  2020-04-06 
 
 
Planenheten har fått ärende BMK 2020- 92, Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning, 
Hjälmsta 3:3. 
Bygglovet gäller etablering av en återvinningsanläggning för 200 000 årston schakt- och 
rivningsmassor som återvinns genom krossning/sortering av hord, sten, asfalt, betong, armeringsjärn, 
klinker, tegel och entreprenadberg. 
 
Plan och bygglagen syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
marken 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. 
 
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 2§ pt. 3a. ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns 
utformning för ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov 
eller är en annan byggnad än sådan som avses i 9 kap. 4a§ och, byggnadsverket eller dess användning 
får betydande inverkan på omgivningen. 
 
Föreslagen byggnation bedöms påverka karaktären i området avsevärt då det handlar om att ta en så 
pass stor opåverkad yta i anspråk. 
 
Åtgärden bedöms vidare riskera att innebära en betydande miljöpåverkan. Detta då ett så stort område 
föreslås anläggas i opåverkad skogsmark, intill ett vattendrag samt omkring en myr. Det finns därmed 
risk för att höga naturvärden som skulle kunna påverkas. Våtmarker är skyddsvärda ur ett 
naturvårdsperspektiv och förändrade markvattenförhållanden kan få stor påverkan på stora områden. 
 
Mängden tung trafik till och ifrån området behöver utredas för att säkerställa trafiksäkerheten och 
bullerpåverkan på områden längs vägen.  
 
En detaljplan kan reglera etablering av in- och utfartsvägar, ”buffertzoner”, krav på störningsskydd 
och reglera var den mest omgivningspåverkande anläggningarna får placeras mm. Detta kan dock även 
regleras i bygglovet till viss del.  
 
Framförallt kan ett planarbete mer djupgående utreda markens lämplighet och den sökta åtgärdens 
omgivningspåverkan än ett bygglov ger utrymme för. 
 
Planenheten gör bedömningen att på grund av ovanstående, bör plankravet i 4 kap. 2§ träda in vad 
gäller den ansökta åtgärden. Bedömer dock bygglovenheten att dessa frågor kan hanteras inom ramen 
för bygglovet och de bedömer att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan träder dock inte 
plankravet in. 
 
 
Elin Hedstrom 
Planhandläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 
Knivsta kommun 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2020-04-07



Från: linda.a.pettersson@trafikverket.se <linda.a.pettersson@trafikverket.se>  

Skickat: den 7 april 2020 12:38 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Yttrande- Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning, på Hjälmsta 3:3, Knivsta kommun 

 

Knivsta kommuns dnr: BMK 2020-000092 

Trafikverkets dnr: TRV 2020/37921 

 

Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning, på Hjälmsta 3:3, Knivsta kommun, Uppsala län 

 

Knivsta kommun har fått in en ansökan angående bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning 

på fastighet Hjälmsta 3:3. Det pågår även en process där sökande avser ansöka om tillstånd enligt 

miljöbalken för att bedriva täktverksamhet på fastigheten. Detta är en process som sker på sidan om 

detta bygglov. 

För återvinningsanläggningen planeras befintlig anslutning till allmän statlig väg 273 användas. 

Sökande har ett förhandsbesked för ändring av anslutningen inför tilltänkt deponiverksamhet (TRV 

2017/110893). I förhandsbesked framkommer det att vissa åtgärder krävs för att uppnå goda 

siktsträckor på platsen. Då sökande planerar att använda anslutningen för tunga transporter redan 

nu vill Trafikverket informera om att ansökan om tillstånd för breddning av anslutningen enligt 43 § 

väglagen ska ske innan bygglov kan medges. Mer information finns på hemsidan om hur man 

ansöker: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-

allman-vag/. 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Pettersson 

Samhällsplanerare 

Planering, Region Öst  

 

Linda.a.pettersson@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 04 30 

Trafikverket 

Box 1140 

631 80 Eskilstuna 

Besöksadress: Tullgatan 8 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 
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Från:   

Skickat: den 10 april 2020 12:25 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Kommentar ang. BMK 2020-000092 

 

Diarienummer BMK 2020-000092 

 

Jag vill med denna skrivelse motsätta mig den ansökan om bygglov som lämnats in beträffande 

upprättande av återvinningsanläggning i Husby Långhundra. 

Dom M 5783-18  från Mark och Miljödomstolen visar tydligt på vilket ogenomtänkt och direkt 

skadligt förslag detta är. 

 

Vi som har valt att bosätta oss i detta område har gjort det av en anledning och den anledningen är 

inte att bo granne med en återvinningsstation. 

För mig som friluftsmänniska som ofta vistas i detta område så förstår jag att många djurarter som är 

känsliga för olika typer utav störningar kommer att försvinna för gott. 

I det avseendet så kommer denna verksamhet inte bara att få negativa följdverkningar i det absoluta 

närområdet utan även över ett betydligt större område rent geografiskt. 

 

Väg 273 är redan idag hårt belastad med trafik som inte respekterar hastighetsbegränsningen och 

det är ofta med andan i halsen man tittar på barnen när de går över vägen för att ta bussen till 

skolan. 

Att ytterligare försämra denna situation med en stor mängd tung trafik (som bl.a. kommer att 

resultera i ännu fler galna omkörningar) kan inte anses som något annat än en fullständig katastrof. 

 

Samhällets utveckling är en viktig fråga och denna återvinningsstation behövs säkert som en del i 

detta. 

Men det måste finnas en bättre plats, närmare E4:an där naturen inte behöver betala ett lika högt 

pris som det blir om denna anläggning placeras i Långhundra. 

 

 

Med förhoppning om att detta katastrofala förslag aldrig kommer att förverkligas. 

 

Med vänlig hälsning. 

 

 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2020-04-10



Från:   

Skickat: den 14 april 2020 13:16 

Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 

Ämne: Yttrande över ansökan bygglov för återvinningsanläggning! 

 

Diarienummer BMK,2020-000092! 

 

 

1.  På väg 273 råder hastighetsbegränsning till 80 km/tim, detta efterlevs inte av alla fordon 

speciellt inte av stora fordon typ lastfordon. 

Enligt förslaget kommer antal tunga transporter att öka med 45 st/dag alltså 90 

fordonsrörelser/dag på en redan tungt trafikerad väg. 

Detta kommer att påverka in och utfart på vår samfällda väg, dessutom kommer 

trafiksäkerheten försämras för barn o vuxna som cyklar till Åbykorset för vidare 

färd med buss till arbete o skola. 

 

2. Infarten från väg 273 till exploateringsområde måste göras trafiksäker med avkörningsfiler, 

för att undvika köbildning med risk för uppkomna omkörnings situationer. 

 

3. Det nämns i verksamhetsbeskrivningen att väg 273 kommer att sopas, vem avgör när detta 

är aktuellt, exploatören eller de kringboende som blir drabbade? 

 

4. Den tänkta återvinningsanläggningen är inte precis något tillskott i den kulturhistoriska 

miljö som finns i Husby Långhundra. Strax söder om anläggningen går Långhundraleden 

som vikingarna for på från Åkersberga till Uppsala, även Broborg ligger strax söder om den 

tänkta anläggningen! 

 

5. Vi är även oroliga för att grundvattnet skall påverkas av denna etablering! 

 

6. I avsnittet Buller i verksamhetsbeskrivningen sägs att bullervallar etableras runt 

verksamhetsområdet. På situationsplanen som vi har erhållit från Knivsta kommun 

redovisas bullervall endast på Del av verksamhetsområdet! 
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Vår bedömning är att den lantliga miljön kommer att försämras avsevärt med damm, buller och 

framförallt den ökade tunga trafiken på väg 273. 

 

Med dessa motiveringar anser vi att bygglovet avslås! 
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   Knivsta 18 april 2020 

 

Inlaga med anledning av yttrande gällande bygglov Hjälmsta 3:3, BMK 2020-000092 

 

Vår fastighetsbeteckning:  

 

Det man först och främst kan konstatera är att det finns många BÖR och OM i sökandens 
verksamhetsbeskrivning och kompletteringar. Ordet BÖR ska väl inte finnas utan snarare 
skall det stå SKA. Som exempel står det ”Krossverk bör vara försedda med dammsugare”.  

 

Ordet OM borde strykas helt. Exempelvis står det ”Om intransporter av återvinningsmassor i 

största möjliga mån kan integreras med uttransport av återvunnet material kan stora 

logistiska vinningar uppnås och miljöpåverkan av trafik minimeras”. Detta är ju bara 
antaganden för att man ska framstå som mer seriösa än vad man är. Ifall integration av in- 
och uttransporter inte kan ske får man inga ”stora logistiska vinningar” och miljöpåverkan 
och trafik kommer INTE att minimeras. Det man skriver i verksamhetsbeskrivningen är ju 
med andra ord enbart lösa antaganden. Av denna anledning hoppas vi att kommunen läser 
verksamhetsbeskrivningen med öppna ögon och verkligen skalar bort lösa antaganden. 

 

Kombinationen BÖR OM finns också. Exempelvis skriver man ”För att motverka att damm 

rörs upp och sprids av vinden bör om möjligt upplag med finkornigt material placeras i 

vindskyddande positioner innanför bullervallarna”. Denna skrivning säger ju egentligen 

ingenting. Man förbinder sig inte till något. Läser man inte noggrant så låter det bra men 
företaget har inte lovat något. Tror verkligen företaget att finkornigt material kan placeras 
vindskyddande? Låt företaget ta kontakt med SMHI så kan de upplysa om att i Sverige 
blåser vindarna från alla väderstreck under årets alla månader. 

 

Man kan även i Nacka tingsrätts dom den 24 januari 2020, M 5783-18 se att företaget får 
kritik på flera punkter i sin dokumentation vilket gjort att domstolen inte ens kunnat pröva 
och bedöma verksamheten. Dessa brister medförde att ansökan avslogs. 

 

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 §, likställighetsprincipen, får kommunen inte ensidigt gynna 
företaget kontra berörda fastighetsägare. Ifall ansökan beviljas i detta fall, gynnas ett företag 
med på många sätt störande verksamhet såsom buller, dammspridning, ökad tung trafik m.m 
på övriga fastighetsägares bekostnad. Verksamheten kommer även minska de 
omkringliggande fastigheternas värde. Detta kan inte vara förenligt med kommunallagen. 

 

I vilken utsträckning har bullerutredning gjorts norrut? Man kan dock fråga sig vad en 
bullerutredning är värd innan verksamheten är igång så man vet hur hög bullernivån 
verkligen blir.  

 

Man kan vidare fråga sig om vad entreprenadberg avser. Detta begrepp dyker upp i 
verksamhetsbeskrivningen. En definition på detta vaga ord vore på sin plats. 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2020-04-24



Sida 2 av 3 
 

 

I Knivsta kommuns nya översiktsplan anges att störande verksamhet inte ska lokaliseras i 
närheten av bostadsområden. Detta talar direkt emot att företagets ansökan skulle beviljas. 
Detta är verkligen en störande verksamhet för alla de hus som ligger inom hörbart avstånd 
ifrån den tilltänkta platsen!  

 

Företaget skriver vidare, ”Området och omkringliggande mark hyser inga särskilda intressen 

för friluftslivet eller dokumenterade naturvärden i form av skyddsvärd natur eller hotade 

arter”. I Nacka tingsrätts dom noteras dock ”Av yttranden i målet framgår att bl.a. tjäder och 

orre som omfattas av artskydd är vanligen förekommande i och omkring området. Även 

förekomst av lodjur anges”. Att då, i sin verksamhetsberättelse till Knivsta kommun skriva att 
det saknas skyddsvärd natur är ju minst sagt uppseendeväckande. Närområdet används av 
samtliga närboende både för rekreation, friluftsliv, bärplockning m.m! Varför tror det sökande 
företaget att vi valt att bo på landet? Jo just för tystnad och ovan angivna anledningar. Detta 
spolieras totalt om bygglovet skulle godkännas och verksamheten startas upp. 

 

Enligt verksamhetsbeskrivningen är väg 273 redan idag en relativt tungt trafikerad landsväg 
med ca 2200 fordon per dag. En ökning på 20 % av tunga transporter är väldigt mycket 
tillkommande fordon på en smal och krokig väg. Denna ökning av tung trafik är inte 
försvarbar. Man skriver vidare: ”Då transportvägarna redan är trafikerade av en relativt stor 

mängd tunga transporter blir påverkan av tillskottet från den planerade verksamheten mindre 

påtagligt”. Det blir väl snarare en mer påtaglig påverkan i och med att en procentuell ökning 
av en stor mängd tunga transporter blir siffermässigt högre än om de tunga transporterna 
hade varit färre till antalet. Detta är enkel procenträkning. Här framgår än tydligare att man 
ifrån företagets sida vill skönmåla sin påverkan på omgivningarna. 

 

Sävjaån har idag måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Enligt gällande 
miljökvalitetsnorm skall vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till 2027. Den 
verksamhet som bygglovsansökan avser lär knappast förbättra möjligheterna till att uppnå en 
god ekologisk status inom de närmsta sju åren. Hur ställer sig kommunen till detta? 

 

Krossning kommer enligt verksamhetsbeskrivningen att ske under perioden september-april. 
Detta innebär alltså att vi som boende i området inte kan njuta av den stilla frid som idag 
finns i detta landsbygdsområde under 2/3 av året! 

 

Företaget skriver att man kommer att löpande utföra kontroller på inkommande massor enligt 
ett uppsatt kontrollprogram. Det låter ju bra men hur ofta är löpande och vad innefattar 
kontrollerna samt vad är åtgärderna om kontrollerna visar på förhöjda gränsvärden m.m? 

 

Vidare beskriver man under ”Kemikalie- och avfallshantering” att vatten ifrån en 
kontrolldamm med oljeavskiljande utrustning leds vidare till utanförliggande dikessystem. 
Vem kontrollerar, hur ofta görs detta och vilka åtgärder vidtas om vattnet är förorenat innan 
det släpps ut? Går detta dikessystem till Sävjaån? 
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Man pratar om ett reningssystem i nästkommande avsnitt men beskriver inte i detalj vad som 
avses med detta. Hur dagvattnet renas är en högst berättigad fråga. Man pratar om att 
systemet ska kunna skilja av petroleumrester och reducera koncentrationer av tungmetaller. 
Tungmetaller är inget som ska släppas ut i naturen och är avsikten att enbart reducera dem 
borde försiktighetsprincipen beaktas, vilken regleras i 2 kap. 3 § MB. 

 

Det framgår även att riktvärden för halter av ämnen i utgående vatten förslagsvis ska 
beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten. Riktvärden ger mer utrymme för subjektiva 
bedömningar om vad som är acceptabelt, än vad som är fallet för gränsvärden. Därför borde 
det istället vara så att det finns gränsvärden som inte får överskridas. 

 

Vi förutsätter även att full hänsyn tas till 15 kap. 11 § 1 st. MB. 

 

Vi yrkar på att företaget ska ta fullständiga vattenprover (bakterier, partiklar, tungmetaller, 
klorparaffiner, PFAS m.m.) vid alla fastigheter som fått möjlighet att lämna synpunkter i detta 
ärende, innan eventuella markarbeten överhuvudtaget påbörjas. Därefter yrkar vi på att 
regelbundna fullständiga vattenprover tas minst var 3:e månad av ett oberoende 
analyslaboratorium för att följa upp att dricksvattenkvalitén inte försämras i det vatten som 
dessa fastighetsägare tar upp från sina egna brunnar. 

 

Kommunen ska med tanke på kommunallagens princip om likabehandling (2 kap. 3 § KL) ta 
hänsyn till att kringliggande fastighetsägare kommer att se sina fastigheter minska i värde 
på grund av den verksamhet Östuna T & ÅV AB ansöker om bygglov för. Detta torde inte 
vara i enlighet med kommunallagens likställighetsprincip, att ge sökanden en fördel medan 
fastighetsägarna ges nackdelen att ha denna verksamhet in på stugknutarna med allt vad 
det innebär.  

 

Om företaget trots allt skulle etableras kommer värdet på vår fastighet att minska. Vi kommer 
då yrka på ersättning. Värdeminskningen beror dels på att ha själva anläggningen i närheten 
av vår fastighet och dels på de olägenheter som verksamheten och alla transporter till och 
från anläggningen kommer medföra. Detta inkluderar trafiksäkerhetsaspekter gällande tung 
trafik, förhöjda bullernivåer, dammspridning samt kraftigt ökade utsläpp från transporter. 
Följaktligen bidrar detta till att området som helhet blir betydligt mindre attraktivt. En 
verksamhet som den bygglovet avser minskar och tar verkligen bort intresset av att bosätta 
sig i denna rurala miljön. 

 

 

 

 

 

 

Vackerberga 3:6 



Sida 1 av 3 
 

   Knivsta 18 april 2020 

 

Inlaga med anledning av yttrande gällande bygglov Hjälmsta 3:3, BMK 2020-000092 

 

Vår fastighetsbeteckning:  

 

Det man först och främst kan konstatera är att det finns många BÖR och OM i sökandens 
verksamhetsbeskrivning och kompletteringar. Ordet BÖR ska väl inte finnas utan snarare 
skall det stå SKA. Som exempel står det ”Krossverk bör vara försedda med dammsugare”.  

 

Ordet OM borde strykas helt. Exempelvis står det ”Om intransporter av återvinningsmassor i 

största möjliga mån kan integreras med uttransport av återvunnet material kan stora 

logistiska vinningar uppnås och miljöpåverkan av trafik minimeras”. Detta är ju bara 
antaganden för att man ska framstå som mer seriösa än vad man är. Ifall integration av in- 
och uttransporter inte kan ske får man inga ”stora logistiska vinningar” och miljöpåverkan 
och trafik kommer INTE att minimeras. Det man skriver i verksamhetsbeskrivningen är ju 
med andra ord enbart lösa antaganden. Av denna anledning hoppas vi att kommunen läser 
verksamhetsbeskrivningen med öppna ögon och verkligen skalar bort lösa antaganden. 

 

Kombinationen BÖR OM finns också. Exempelvis skriver man ”För att motverka att damm 

rörs upp och sprids av vinden bör om möjligt upplag med finkornigt material placeras i 

vindskyddande positioner innanför bullervallarna”. Denna skrivning säger ju egentligen 

ingenting. Man förbinder sig inte till något. Läser man inte noggrant så låter det bra men 
företaget har inte lovat något. Tror verkligen företaget att finkornigt material kan placeras 
vindskyddande? Låt företaget ta kontakt med SMHI så kan de upplysa om att i Sverige 
blåser vindarna från alla väderstreck under årets alla månader. 

 

Man kan även i Nacka tingsrätts dom den 24 januari 2020, M 5783-18 se att företaget får 
kritik på flera punkter i sin dokumentation vilket gjort att domstolen inte ens kunnat pröva 
och bedöma verksamheten. Dessa brister medförde att ansökan avslogs. 

 

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 §, likställighetsprincipen, får kommunen inte ensidigt gynna 
företaget kontra berörda fastighetsägare. Ifall ansökan beviljas i detta fall, gynnas ett företag 
med på många sätt störande verksamhet såsom buller, dammspridning, ökad tung trafik m.m 
på övriga fastighetsägares bekostnad. Verksamheten kommer även minska de 
omkringliggande fastigheternas värde. Detta kan inte vara förenligt med kommunallagen. 

 

I vilken utsträckning har bullerutredning gjorts norrut? Man kan dock fråga sig vad en 
bullerutredning är värd innan verksamheten är igång så man vet hur hög bullernivån 
verkligen blir.  

 

Man kan vidare fråga sig om vad entreprenadberg avser. Detta begrepp dyker upp i 
verksamhetsbeskrivningen. En definition på detta vaga ord vore på sin plats. 
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I Knivsta kommuns nya översiktsplan anges att störande verksamhet inte ska lokaliseras i 
närheten av bostadsområden. Detta talar direkt emot att företagets ansökan skulle beviljas. 
Detta är verkligen en störande verksamhet för alla de hus som ligger inom hörbart avstånd 
ifrån den tilltänkta platsen!  

 

Företaget skriver vidare, ”Området och omkringliggande mark hyser inga särskilda intressen 

för friluftslivet eller dokumenterade naturvärden i form av skyddsvärd natur eller hotade 

arter”. I Nacka tingsrätts dom noteras dock ”Av yttranden i målet framgår att bl.a. tjäder och 

orre som omfattas av artskydd är vanligen förekommande i och omkring området. Även 

förekomst av lodjur anges”. Att då, i sin verksamhetsberättelse till Knivsta kommun skriva att 
det saknas skyddsvärd natur är ju minst sagt uppseendeväckande. Närområdet används av 
samtliga närboende både för rekreation, friluftsliv, bärplockning m.m! Varför tror det sökande 
företaget att vi valt att bo på landet? Jo just för tystnad och ovan angivna anledningar. Detta 
spolieras totalt om bygglovet skulle godkännas och verksamheten startas upp. 

 

Enligt verksamhetsbeskrivningen är väg 273 redan idag en relativt tungt trafikerad landsväg 
med ca 2200 fordon per dag. En ökning på 20 % av tunga transporter är väldigt mycket 
tillkommande fordon på en smal och krokig väg. Denna ökning av tung trafik är inte 
försvarbar. Man skriver vidare: ”Då transportvägarna redan är trafikerade av en relativt stor 

mängd tunga transporter blir påverkan av tillskottet från den planerade verksamheten mindre 

påtagligt”. Det blir väl snarare en mer påtaglig påverkan i och med att en procentuell ökning 
av en stor mängd tunga transporter blir siffermässigt högre än om de tunga transporterna 
hade varit färre till antalet. Detta är enkel procenträkning. Här framgår än tydligare att man 
ifrån företagets sida vill skönmåla sin påverkan på omgivningarna. 

 

Sävjaån har idag måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Enligt gällande 
miljökvalitetsnorm skall vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till 2027. Den 
verksamhet som bygglovsansökan avser lär knappast förbättra möjligheterna till att uppnå en 
god ekologisk status inom de närmsta sju åren. Hur ställer sig kommunen till detta? 

 

Krossning kommer enligt verksamhetsbeskrivningen att ske under perioden september-april. 
Detta innebär alltså att vi som boende i området inte kan njuta av den stilla frid som idag 
finns i detta landsbygdsområde under 2/3 av året! 

 

Företaget skriver att man kommer att löpande utföra kontroller på inkommande massor enligt 
ett uppsatt kontrollprogram. Det låter ju bra men hur ofta är löpande och vad innefattar 
kontrollerna samt vad är åtgärderna om kontrollerna visar på förhöjda gränsvärden m.m? 

 

Vidare beskriver man under ”Kemikalie- och avfallshantering” att vatten ifrån en 
kontrolldamm med oljeavskiljande utrustning leds vidare till utanförliggande dikessystem. 
Vem kontrollerar, hur ofta görs detta och vilka åtgärder vidtas om vattnet är förorenat innan 
det släpps ut? Går detta dikessystem till Sävjaån? 
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Man pratar om ett reningssystem i nästkommande avsnitt men beskriver inte i detalj vad som 
avses med detta. Hur dagvattnet renas är en högst berättigad fråga. Man pratar om att 
systemet ska kunna skilja av petroleumrester och reducera koncentrationer av tungmetaller. 
Tungmetaller är inget som ska släppas ut i naturen och är avsikten att enbart reducera dem 
borde försiktighetsprincipen beaktas, vilken regleras i 2 kap. 3 § MB. 

 

Det framgår även att riktvärden för halter av ämnen i utgående vatten förslagsvis ska 
beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten. Riktvärden ger mer utrymme för subjektiva 
bedömningar om vad som är acceptabelt, än vad som är fallet för gränsvärden. Därför borde 
det istället vara så att det finns gränsvärden som inte får överskridas. 

 

Vi förutsätter även att full hänsyn tas till 15 kap. 11 § 1 st. MB. 

 

Vi yrkar på att företaget ska ta fullständiga vattenprover (bakterier, partiklar, tungmetaller, 
klorparaffiner, PFAS m.m.) vid alla fastigheter som fått möjlighet att lämna synpunkter i detta 
ärende, innan eventuella markarbeten överhuvudtaget påbörjas. Därefter yrkar vi på att 
regelbundna fullständiga vattenprover tas minst var 3:e månad av ett oberoende 
analyslaboratorium för att följa upp att dricksvattenkvalitén inte försämras i det vatten som 
dessa fastighetsägare tar upp från sina egna brunnar. 

 

Kommunen ska med tanke på kommunallagens princip om likabehandling (2 kap. 3 § KL) ta 
hänsyn till att kringliggande fastighetsägare kommer att se sina fastigheter minska i värde 
på grund av den verksamhet Östuna T & ÅV AB ansöker om bygglov för. Detta torde inte 
vara i enlighet med kommunallagens likställighetsprincip, att ge sökanden en fördel medan 
fastighetsägarna ges nackdelen att ha denna verksamhet in på stugknutarna med allt vad 
det innebär.  

 

Om företaget trots allt skulle etableras kommer värdet på vår fastighet att minska. Vi kommer 
då yrka på ersättning. Värdeminskningen beror dels på att ha själva anläggningen i närheten 
av vår fastighet och dels på de olägenheter som verksamheten och alla transporter till och 
från anläggningen kommer medföra. Detta inkluderar trafiksäkerhetsaspekter gällande tung 
trafik, förhöjda bullernivåer, dammspridning samt kraftigt ökade utsläpp från transporter. 
Följaktligen bidrar detta till att området som helhet blir betydligt mindre attraktivt. En 
verksamhet som den bygglovet avser minskar och tar verkligen bort intresset av att bosätta 
sig i denna rurala miljön. 
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Yttrande till Knivsta kommun, Byggenheten vid BMN avseende ansökan från 
företaget Östuna T & ÅV AB om bygglov ärendenummer BMK 2020-000092 
för en återvinningsanläggning på fastigheten Hjelmsta 3:3 i Husby-
Långhundra från fastighetsägare inom området Karinbol – Haga - Vreta – 
Barberg och Sättralund  

Introduktion 

Som nära boende till den föreslagna återvinningsanläggningen så ställer vi 
undertecknade fastighetsägare oss helt avvisande till denna ansökan om 
bygglov från företaget Östuna T & ÅV AB. Våra olika sakskäl för denna slutsats 
redovisas mer utförligt i följande avsnitt av yttrandet. 

Inledningsvis kan vi konstatera att ansökan är mycket försåtligt formulerad. 
Samtidigt som den i rubriken föreslås gälla för återvinning av olika material och 
bergkrossning, så sägs explicit i texten att man på sikt även avser att inkludera 
deponering av sådant material och annat avfall inom området.  

Vårt yttrande tar därför hänsyn till båda verksamheterna, då ett beslut om att 
börja med återvinningsverksamhet med stor sannolikhet kommer att öppna för 
en deponi, d.v.s. det förslag som det sökande företaget redan förlorade genom 
domen i Nacka Tingsrätt tidigare i år (Mål 5783–18).  

Istället för att våga få sin sak prövad och överklaga MMDs dom till 
Marköverdomstolen så kan vi notera att man nu väljer att göra ett taktiskt 
drag, d.v.s. att först försöka få till ett lokalt kommunalt beslut om bygglov för 
en återvinningsanläggning, för att senare göra en ansökan till MMD om 
tillståndsprövning för en deponi. Detta med argumentet att MMDs 
handläggningstid är relativt lång. Detta är både ohederligt och felaktigt. 

Vi noterar också att liknande argument som användes i den tidigare ansökan 
om att etablera en avfallsanläggning/deponi i området vad gäller områdets 
natur, vatten och miljöförhållanden mekaniskt upprepas. ”Området och 
omkringliggande mark hyser inga särskilda intressen för friluftsliv eller 
dokumenterade naturvärden i form av skyddsvärd natur eller hotade arter.” 
(sid. 3 i ansökan) Och detta sägs helt utan att nämna domen i MMD och 
utförliga remissyttranden från f.a. Länsstyrelsen (LS) och Uppsala kommun (UK) 
i tidigare ärende om dessa förhållanden. Vi förvånas mycket av företagets och 
konsultens bristande sakkunskap och tar oss därför friheten att här och var 
citera ur olika tidigare yttranden om dessa förhållanden för att förtydliga och 
verifiera våra synpunkter.  
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Ord kan tyckas stå mot ord. Men vi har faktiskt större tilltro till våra 
övergripande myndigheters synpunkter och bedömningar i dessa frågor än det 
som skrivits av det konsultföretag som det sökande företaget anlitat som 
ombud. Företagets ansökan anser vi därför vara ett försök till ”green-washing” 
genom att man nu döpt om den till ett mera politiskt gångbart namn och 
minskat ner på anläggningens yta inledningsvis, samt vänt om på 
situationskartan vad gäller olika verksamheters placering.   

Arrendeavtalet på fastigheten Hjelmsta 3:5 finns också kvar, om denna 
fastighet inte redan sålts till ägaren av det sökande företaget. Beviljas denna 
ansökan kommer sökande självklart att senare gå vidare med att få till en 
fullskalig verksamhet. Detta när lokalbefolkningen väl vant sig vid det nya 
normala och i förhoppningen om att övergripande myndigheter då kanske tar 
lättare på dagens förordningar och lagar. 

Gränsöverskridande samarbete 

I den växande storregionen Stockholm – Uppsala finns behov av 
återvinningsanläggningar och deponier. Flera finns redan, men några kommer 
på sikt att läggas ner och eventuellt ersättas av nya. Placeringen och driften av 
dessa nya och moderna anläggningar är dock en mycket grannlaga uppgift. 
Detta såväl beroende på nya nationella lagkrav på hållbarhet och miljö- och 
klimathänsyn som vikten av en god bebyggd och giftfri miljö för närboende. 

Att bestämma var dessa nya och moderna anläggningar ska förläggas borde 
därför inte enbart vara en kommunal uppgift, utan också en regional uppgift. 
Detta både eftersom livslängden på dessa anläggningar är minst 30 år (d.v.s. en 
generation) och att den regionala planeringen (RUS) sker fortlöpande och ska 
samordnas med berörda kommuner. 

Vi är därför mycket förvånade över att Region Uppsala (RU) och Uppsala 
kommun inte beretts tillfälle att yttra sig om denna ansökan. Detta såväl som 
att RU svarar för övergripande planering vad gäller hållbarhets- och trafikfrågor 
och att Uppsala kommun gränsar till området och ligger mycket nära (5 km) 
den föreslagna återvinningsanläggningen.  

Inom området mellan kommunerna i denna sydöstra del av regionen finns flera 
gränsöverskridande miljöfrågor att gemensamt beakta, bland annat 
vattenavrinningen från mossar och vattendrag norrut, det väl kända och unika 
djurlivet, skyddet av nyckelbiotoper och en säkrad tillgång på rent dricksvatten 
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till befintliga och framtida bostäder mellan orterna Husby-Långhundra och 
Almunge.   

Anläggningens placering vid den gränsöverskridande vägen 273 bedöms också 
som mycket riskfylld (se senare stycke om trafikökningen). Denna väg är en 
viktig länk för trafiken mellan Roslagen, Arlanda och söderut mot norra delarna 
av Stockholm. Vägen är idag hårt trafikerad periodvis och i dåligt skick. Denna 
regionala väg kommer att ytterligare belastas och sannolikt försämras av den 
tunga trafik som med nödvändighet blir aktuell i och med den föreslagna 
återvinningsanläggningen.  

Nya lagkrav 

Den svenska regeringen har på senare år antagit ett antal lagar och 
förordningar som ska främja landets anpassning till internationella hållbarhets- 
och klimatöverenskommelser, bland annat Agenda 2030. I konsekvens med 
detta har regeringen även antagit en ramlag för klimatanpassning och särskilda 
mål för att uppnå förbättrad miljökvalitet. Detta som komplement till 
Miljöbalken. 

Vad gäller återvinningsanläggningar och deponier så ska till exempel 
miljökvalitets-målen enligt Naturvårdsverket verka för att en giftfri och god 
bebyggd miljö uppnås. Dessa mål ska beaktas oavsett investeringens livslängd. 
Mot bakgrund av den föreslagna anläggningens tänkta verksamhetslängd på 
över 30 år och enligt ansökan planerad utvidgning till deponiverksamhet så 
finns det anledning att påminna om följande citat från Naturvårdsverket 
hemsida. 

”Alla deponier ska klara miljökraven, inte bara nu utan också i framtiden. 
Därför måste man ta hänsyn till deponins hela livslängd när man utformar nya 
moderna deponier. Detta beror på att det är ofrånkomligt att föroreningarna i 
en deponi på lång sikt kommer att spridas trots olika skyddsåtgärder.” 

Mot denna bakgrund kräver vi att en oberoende miljökonsekvensbedömning 
(MKB) görs innan beslut tas i detta ärende. Den MKB som den av företaget 
anlitade konsulten gjort tidigare har i princip underkänts av MMD:s beslut i 
förra ärendet. I den nya ansökan finns ett kort avsnitt med ”Föreslagna 
åtgärder för att minimera miljöpåverkan”. Här hänvisas mest till att åtgärder 
ska beslutas om i kontrollprogrammet, vilket ska ske i samråd med 
tillsynsmyndighet, dvs. BMN miljöenheten i Knivsta kommun. Vi är ytterst 
tveksamma till detta arbetssätt. Därför insisterar vi på att kommunen ser till att 
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en opartisk bedömning av miljörelaterade frågor vad avser förslaget görs innan 
ett formellt beslut om ett eventuellt godkännande av ansökan fattas. 

 En god bebyggd och giftfri miljö 

I närområdet till den föreslagna anläggningen finns sedan tidigare ett stort 
antal bostadsfastigheterna inom en radie av 1 - 2 km. I direkt anslutning till den 
föreslagna anläggningen ligger området Vilsten, en kulturhistorisk plats. 
Fastigheten Vilsten 14 (Husby-Åby 13:1) och de andra fastigheter i direkt närhet 
som kommunen tidigare beviljat förhandsbesked och eventuellt bygglov på 
kommer också att direkt beröras av verksamheten.  

Norr och söderut från anläggningen i anslutning till väg 273 och mindre än 2 km 
ifrån anläggningen finns fyra kluster av bostäder med ett tiotal fastigheter i 
vardera, d.v.s. Sättralund, Barberg, Haga och Vreta. I dessa områden bor 
permanent många både äldre och barnfamiljer som alla kommer att beröras 
både direkt och indirekt av verksamheten. Att kalla detta område glesbygd 
visar inte bara på okunskap hos konsulten utan även på brist på respekt för oss 
som valt att bo på landsbygden inom ett av Sveriges tillväxtområden med 
närhet till såväl universitet, företagscentra, större sjukhus och en internationell 
flygplats.   

Till detta kommer att alltsedan Luftfartsverket för cirka 10 år sedan minskade 
influensområdet för Arlanda norrut, så har Knivsta kommun beviljat flera 
förhandsbesked och bygglov inom dessa områden. Vi undrar därför hur 
kommunen framöver kommer att ställa sig till en fortsatt utbyggnad av 
landsbygden här om man godkänner denna ansökan? 

Som närboende till den föreslagna återvinningsanläggningen i dessa områden 
av Husby-Långhundra vill vi fortsatt värna om en god bebyggd och giftfri miljö. 
Vi välkomnar att fler familjer bosätter sig här och föreslår att Knivsta kommun 
verkar för detta genom att förhandla bort fler delar av influensområdet från 
flyget. Här finns goda möjligheter till försörjning och för ett gott liv i och med 
närheten till utvecklingscentra som Arlanda och Uppsala, samt närheten till ett 
rikt friluftsliv. Industriell verksamhet av detta slag i ett unikt naturmiljö- och 
skogslandskap är en styggelse som inte hör vår och framtida generationers 
framtid till. 
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Naturresurser och miljö 

Området där återvinningsanläggningen föreslås placeras ingår i ett betydligt 
större skogs- och naturmiljöområde som kunnat bevaras både på grund av 
influensområdet för buller från Arlanda och av tidigare militärhistoriska skäl 
(mobiliserings- och förrådsplats för skyddet av Arlanda och olika infartsvägar).  
Det utgör med sin naturrikedom och storlek en ”tyst” plats som är ovanligt i ett 
tillväxtområde mycket nära två storstäder och en internationell flygplats. 

På grund av detta och ett selektivt skogsbruk så har området kunnat bevara sin 
höga biologiska diversitet.  Dessa naturvärden är kanske inte allmänt kända, 
men myndigheter som Länsstyrelsen och Artdatabanken, samt lokal expertis på 
miljöområdet vittnar om att här finns flera nyckelbiotoper av olika typ och sen 
lång tid tillbaka ett mycket rikt djur och fågelliv. Skogsfågel som tjäder och orre 
är vanligt förekommande tack vare det extensiva skogsbruk som fortfarande 
bedrivs här då merparten av marken ägs av mindre skogsägare. Förekomsten 
av lodjur på båda sidorna av väg 273 är också väl känt. (se pkt 10, och 12 i 
sammanfattningen av LS yttrande till MMD 2019-09-16 om djurlivet i området) 

Områdets geografi kännetecknas av ett varierande bergslandskap med flera 
stora mossar och myrmarker, samt en djup bergsjö – Trimsjön – som än 
används av bygdens invånare för både bad och fiske. Trimsjön har god 
vattenkvalitet och sägs tidigare även ha fungerat som riksvattentäkt för 
Stockholms län. I dessa moss- och myrmarker trivs salamandern, som är en 
skyddad art. 

”Våtmarkerna i och närmast runt det aktuella området behöver inventeras med 
avseende på salamandrar. En bedömning bör därefter göras för om läckage 
från deponin riskerar att störa nedströms nedliggande våtmarker med 
salamander.” (pkt 11 i LS sammanfattning av yttrandet till MMD 2019-09-16) 

I de olika vattendragen som rinner norrut från området till Fågelsjön vid 
fastigheten Stora Karinbol och succesivt vidare mot Långsjön väster om 
Almunge finns också olika bestånd av fisk. I detta sammanhang vill vi särskilt 
nämna att aspen finns inom vattendragen kring verksamhetsområdet och i 
Fågelsjön. Detta är en skyddad fiskart och en av Upplands landskapssymboler.  
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För att styrka detta väljer vi att citera från LS yttrande i det tidigare ärendet. 

Utbredning och bevarandestatus 
Asp 

Den planerade deponins avrinning leder till Långsjön, där det finns en 
population av fisken asp. Arten är beroende av sjöns vattenkvalitet, vilken kan 
påverkas av urlakning från den planerade deponin. En bedömning behöver 
därför göras om den planerade deponin riskerar att påverka arten asp i 
Långsjön. Asp omfattas av 6 § artskyddsförordningen. 

Etablerandet av en återvinningsanläggning inom detta naturområde skulle vara 
en grov försyndelse både mot kommunens ambitioner vad gäller ekologisk 
hållbarhet och främjandet av folkhälsa. Området är väl känt för att idag tjäna 
allmänhetens och föreningslivets behov av tysta och naturnära platser för 
friluftsliv, rekreation, sporter som orientering och naturupplevelser.  

Därför är vi förvånade över att inte en enda förening tillfrågats om detta 
förslag, trots att det finns ett föreningsråd i kommunen. Vad vi känner till så 
finns det flera lokala föreningar som bedriver verksamhet här, f.a. 
Friluftsfrämjandet, Långhundra OK och Ornitologiska föreningen i Almunge. 
Dessa föreningar borde också ha ingått i samrådet om denna ansökan.   

Anläggningens effekter på djurlivet 

Enligt vår och även LS bedömning så kommer den föreslagna verksamheten att 
ha en omfattande och omvälvande inverkan på djurlivet inom fastighet 
Hjelmsta 3:3 och det omgivande närområdet till anläggningen. Detta dels på 
grund av olika tekniska faktorer som buller, trafik och vattenförhållanden, dels 
beroende på anläggningens tänkta verksamhetstid och planerade utvidgning till 
en deponi. 

Skogslevande fåglar, ofta med hög bevarandestatus som tjäder, är kända för att 
vara ytterst känsliga för återkommande högt ljud som buller och oljud från 
maskiner och mänskliga aktiviteter som markberedning och krossning av berg. 
Dessa fåglar bedöms då fort söka sig bort från området och i kölvattnet av 
detta så försvinner succesivt annat vilt, särskilt rovdjur. 

Avverkningen av skog för verksamheten, liksom markberedning bedöms också 
kunna komma att påverka mindre djurs liv och fortplantning. I detta 
sammanhang vill vi särskilt framhålla de skyddsvärda arter som finns inom 
verksamhetsområdet och i dess närhet, särskilt salamandern, asp och tjäder. 
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Skyddet av dessa och andra rödlistade arter liksom av nyckelbiotoper inom 
området i stort är en nationell angelägenhet och måste få gå före kommersiella 
intressen av detta slag oavsett vad som sägs i den nu gällande Översiktsplanen. 
Se LS yttrande 551-5255-2019 under rubriken ”Naturvärdesbedömning och 
artskydd” sid 7 - 9) 

Länsstyrelsen erinrarar om att den fridlysta orkidén Jungfru Maria Nycklar har 
påträffats inom området. En bedömning behöver göras för den planerade 
åtgärdens påverkan på arten i lokalt och regionalt perspektiv, för att utreda om 
dispens från artskyddsförordningen krävs. (sid 9)  

Att döma av yttrandet från Bird Life i en tidigare remissrunda så verkar det som 
att företagets ombud Svensk Ekologikonsult AB har föga kännedom om natur- 
och djurlivet i området. Det förvånar också att man använder sig av andra 
beteckningar på olika biotoper än vad Länsstyrelsen gör.  

Vattenverksamhet 

Även om verksamheten till en början inte är tänkt att innefatta 
vattenverksamhet, jämfört med tidigare ansökan, så anser vi att den både på 
kort och lång sikt riskerar att få effekter på vattenavrinningen från området och 
därmed också på vårt dricksvatten. Detta eftersom vattendragen inom området 
hänger nära samman och att det mesta av vattnet rinner norrut genom flera 
bäckar mot mindre sjöar som Fågelsjön i vår närhet.   

Ser man till ansökan som en helhet så riskerar den också att på sikt påverka 
vattnets kvalitet och kvantitet, vilket tydligt framgår av Uppsala kommuns 
yttrande till MMD om deponin. 

(citat ur  Uppsala kommuns yttrande till MMD, sid. 2) 

• åtgärder som anges i ansökan inte utgår från Miljökvalitetsnormer 
för vatten för Långsjön och Uppsalaåsen där status inte får försämras 

• föreslagna åtgärder inte är tillräckliga för att det med säkerhet kan 
hävdas att dricksvattnen i Uppsalaåsen inte påverkas dels under den tid som 
täkten är aktiv och dels efter täktens avslut 

• sedimentationsanläggningen ska utföras innan avvattningen 
påbörjas för att säkerställa att så lite suspenderat material som möjligt når 
recipient 
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• ansökan inte visar att deponin inte kan påverka nedströms liggande 
recipienter och dricksvattentäkt där tillståndet ska omfatta 
recipientprovtagningar i lämplig omfattning under de 30 år som verksamheten 
kommer att pågå 

• formuleringar i ansökan med hänvisning till ”långa avstånd till 
vattenförekomster ” och ”risker på acceptabel nivå” är för vaga. Avgörande för 
ett tillstånd ska vara hur bolaget vidtar åtgärder som grundar sig i status och 
miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst. 

Vattenavrinning 

Inom verksamhetsområdet och i dess närhet finns flera stora mossar och 
myrmarker, bland annat Käringmossen och Älgmyren. Dessa naturområden är 
både ovanliga i vår kommun och mycket ekologiskt känsliga. Storskalig 
industriell verksamhet här bedömer vi kan komma att få effekter på 
avrinningen av vatten till dessa marker, liksom i bäckar i området.  Vi 
ifrågasätter därför konsultens tidigare bedömning att effekterna av 
verksamheten på områdets yt- och grundvatten kommer att bli liten. Detta 
anser vi bör utredas vidare genom att en oberoende MKB görs. 

Faktum är att även om varje lass för sig skulle kunna falla inom normen för vad 
som inte klassas som miljöfarligt avfall, kommer den sammanlagda 
koncentrationen miljöfarliga ämnen bli betydligt mera koncentrerade och 
högre värden än vad varje lass för sig innebär. Det avfall som högas upp på 
dessa hårdgjorda ytor kommer då att överstiga normen för vad som är 
godkänt. Vid urlakning som kommer att ske kommer då miljöfarliga ämnen i 
höga koncentrationer att spridas till kringliggande vattendrag.  

Konsultens förslag att avrinningen ska ”övervakas genom löpande provtagning 
av yt- och grundvatten så att ytterligare åtgärder kan vidtas om negativ 
påverkan skulle visas” anser vi minst sagt farligt. Det finns ingen garanti för att 
dessa åtgärder kommer att vidtas. Vi anser därför att försiktighetsprincipen 
alltid ska gälla i samband med etableringen av moderna återvinnings- och 
deponiverksamheter. Detta gäller särskilt när mindre företag med begränsad 
kompetens och erfarenhet av moderna anläggningar ger sig in i denna bransch!  
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Påverkan på brunnar i närområdet 

Som nära boende till den föreslagna återvinningsanläggningen som deponi så 
är vi liksom tidigare ytterst bekymrade över verksamhetens inverkan på vårt 
dricksvatten. De flesta av oss har borrade brunnar och är därmed beroende av 
kvalitet och kvantitet på områdets grundvatten.   

Inför tidigare samråd så utlovades i ett svar från Svensk Ekologikonsult AB att 
man ”Innan verksamheten påbörjas kommer närliggande brunnar att lodas, dvs 
man mäter vattennivån på grundvattnet. Det kommer även att etableras 
grundvattensobservationshål inom verksamhetsområdet där vattennivå och 
vattenkvalitet kan provtas regelbundet.”   

Dessa löften är utlämnade både i ansökan om deponi och i denna ansökan.  
Mot denna bakgrund så begär vi närboende sakägare att kommunen innan 
beslut i ärendet gör en oberoende undersökning av dessa fakta som underlag 
(baseline) för framtida uppföljningar av vårt dricksvatten. 

Buller 

Den bullerutredning som redovisas i ansökan är ytterst knapphändig och tar 
inte hänsyn till alla de arbetsmoment som kommer att utföras på 
arbetsplatsen. I utredningen redovisas inte maximala bullervärden eftersom 
det enligt utsago inte finns några riktvärden dagtid. Men djurliv såsom fåglar, 
vilt och andra vanligt förekommande djur i närområdet vistas där dag och natt!  

I LS bedömning av förra ansökan så kräver de en ny bullerutredning då den som 
utförts är bristfällig och felaktig. En ny bullerutredning, med erforderliga 
åtgärder för att begränsa bullret, behövs således för att visa att bolaget klarar 
begränsningsvärdena för buller, vid full verksamhet samt vid endast 
masshantering och in- och utlastning med schaktbil, även för de fastigheter 
som har bygglov, men ännu ej är bebyggda.  

Bullerutredningen bör visa påverkan med och utan erforderliga, och av bolaget 
godtagna, bullerbegränsande åtgärder. Att sprängning, krossning och sortering 
av sten inte skulle överskrida gränsvärdena verkar för oss helt orimligt. Och om 
man går till faktiska fall och jämför med Hanvedsmossen i Haninge så hörs det 
ca 10 km bort från anläggningen när de startar med knackning av berg under 
dagtid. 
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Kontroll av avfallet 

I ansökan så hänvisar sökanden till att avfallsproducenten skall se till att den 
grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen 
är korrekta. Men det fråntar inte mottagaren att de måste säkerställa att så är 
fallet. Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla 
verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggande regleringen finns i 6 
kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i förordningen (2017:966) 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Vi saknar helt en 
miljökonsekvensbeskrivning i denna ansökan.   

Brand och säkerhetsrisker 

Verksamheten kommer att innebära omfattande markarbeten och kross av 
sten. Vid sådan verksamhet, liksom vid schakt av massor bildas ofta gnistor. Vi 
bedömer därför risken för brand som hög och skulle branden råka spridas till 
närområdet så hotar den både närboendes fastigheter och ovärderliga 
naturvärden. I händelse av en okontrollerad brand kan också flygtrafiken till 
och från Arlanda komma att påverkas. Dessa säkerhetsfrågor berörs inte alls i 
ansökan.  

Då den föreslagna anläggningen ligger inom influensområdet för Arlanda så 
borde kommunen därför enligt praxis vid en bygglovsansökan ha inkluderat 
företaget Swedavia i denna remissrunda. Eftersom en nationellt viktig 
kraftledning från Forsmark till Stockholm också löper genom området i 
närheten av den föreslagna anläggningen så anser vi att, i enlighet med 
försiktighetsprincipen, kommunen därför också borde ha inkluderat SvK 
(Svenska Kraftnät) i dialogen om denna ansökan.  

Trafikökningen  

Uträkningen i ansökan på antalet transporter baseras på bil och släp (35 ton) 
men i verkligheten är det precis lika vanligt att det är schaktbil utan släp som 
kommer. Dessa snittar på ca 14 ton per lass. Med samma volym och antal 
arbetsdagar blir siffran för antalet tunga transporter drygt 114st per dag, 
jämfört med 45st som redovisats i ansökan. Viktigt att poängtera är då att 
båda uträkningarna förutsätter att bilarna tar returlass. Annars blir antalet 
transporter ännu högre. Kanske troligen 50% högre då det kan anses rimligt att 
antaga att hälften av bilarna inte har returlass. Det skulle då innebära att det 
kommer vara mellan 114-171st lastbilstransporter som blir ökningen per dag. 
Och enligt ansökan så är 45st tunga transporter en ökning på 20% av det 
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totala antalet tunga transporter. Men i själva verket är det högst troligt att det 
handlar om så mycket som upp till 80%:s ökning av tunga transporter. 
Förutsättningen för returlass är ju då att det finns material att ta som returlass 
men då krossverksamheten enligt ansökan inte ska bedrivas under perioden 
maj-september så verkar detta orimligt. 
 
Generellt så bedrivs schaktarbeten under vår/sommar/höstperioden. Detta blir 
motsägelsefullt då det skulle innebära att mycket av förädlingen av intippat 
sten och berg och krossmaterial skulle ske under vintern och högas upp för att 
sedan köras bort under efterföljande högsäsong. Och hur skall detta vara 
möjligt med en total yta för verksamhetsområdet på 14ha mark varav endast 
5ha skall vara hårdgjorda ytor för återvinning?!  
Det är vanligt förekommande idag att återvinningsmassor tippas in på ett ställe 
och returmaterial hämtas på annan plats. Speciellt då många verksamheter är 
antingen tipp eller bergtäkt. 
 
Enligt uträkningen ovan skulle en ökad mängd trafik även utgöra en ökad risk 
för olyckor. Flera utav sakägarna arbetar i bygg och anläggningsbranschen och 
ser dagligen hur stora mängder av jord och lera som kommer från lastbilarna 
skitar ner och lägger sig som en tunn hinna på vägbanan. Jord och lera fastnar 
inte bara på hjulen utan även tipprester som kommer på dragstången eller på 
flakets kanter ramlar till slut av och hamnar på vägbanan. Detta försvinner inte 
med en färist eller ett vattenbad. Det innebär att jord, lera samt grus sprids 
över vägen i direkt anslutning till in/utfart av deponin med stora halkrisker och 
risk för trafikolyckor samt skador på andra fordon som resultat. 
 
Våra barn 

I och med att Barnkonventionen nu blivit svensk lag så finns det idag särskilda 
skäl för kommunen att beakta verksamhetens påverkan på barns liv och 
uppväxt både i närområdet kring denna anläggning, liksom för de barn i bygden 
som utnyttjar denna natursköna miljö för att utveckla sina färdigheter i natur- 
och miljökunskap.  Vi vill även att ni står upp för nästa generation av barn som 
en dag förhoppningsvis kommer att bosätta sig på våra och tillkommande 
fastigheter. Vi kräver därför att det görs en särskild barnkonsekvensanalys 
innan beslut i ärendet fattas. 

Utifrån målsättningen att barn ska leva i en god bebyggd miljö så vill vi särskilt 
lyfta fram frågor kring den ökande trafiken på väg 273. Som nämnts ovan är 
vägen redan idag tungt trafikerad och vi fasar för den stora påverkan som 
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denna anläggning kommer att ha på vägen både i form av ökad tung trafik, 
damm och olyckor.  

Att låta barn stå utmed väg 273 är redan idag farligt då flertalet busshållplatser 
inte har parkeringsfickor, detta trots att det hämtas skolbarn längs vägen. Än 
mindre skulle vi låta våra barn stå och vänta på bussen med den trafikökning 
som förväntas bli.  

Kommunens remissförfarande 

Mot bakgrund av utfallet av domen i MMD om tidigare ansökan från det 
sökande företaget om deponiverksamhet och Knivsta kommuns ambitioner att 
förbättra dialogen med sina medborgare så förvånas vi mycket över 
förvaltningens sätt att välja ut dialogpartners för att få in synpunkter på det 
sökande företagets ansökan. 

Jämfört med MMD´s sätt att bedriva sin dialog med medborgare på så är det 
mindre än hälften av sak- och fastighetsägarna i närområdet till den föreslagna 
verksamheten som nu har kontaktats. Och vissa fastighetsägare som finns med 
på sändlistan påstår sig inte ha fått era brev.  

Närliggande intressenter som det lokala föreningslivet och andra kommuner, 
särskilt Uppsala och regionen (RU), liksom företag som Swedavia och Vattenfall 
saknas också. Barn har heller inte beretts tillfälle att yttra sig. Detta förvånar 
oss mycket eftersom det borde vara praxis vid bygglovsansökningar av det här 
gränsöverskridande slaget och omfattande inverkan på befolkningen i denna 
del av kommunen med omnejd att dessa intressenter får tillfälle att lämna 
synpunkter på ansökan.  

Med risk för att låta konspiratorisk så kan man misstänka att vissa lokala 
kommersiella intressen driver på för att få till ett snabbt beslut i denna fråga. 
I bygden finns dock ett starkt motstånd mot denna ansökan vilket vi hoppas 
framgår av att många sak- och fastighetsägare visat genom att stå upp för att 
yrka avslag på denna ansökan och därför valt att gemensamt underteckna 
detta svar till kommunen. 

Slutsatser 

Vi är väl medvetna om behovet av att väl ta hand om och återvinna ändliga 
resurser av olika slag inom storstadsområdet Uppsala – Stockholm i vilket 
Knivsta kommun ingår. Inom kommunen finns dock redan idag några mindre 
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återvinningsanläggningar av olika slag som har kapacitet att ta hand om sådant 
material. 

I våra grannkommuner finns flera större och liknande anläggningar, till exempel 
Hovgården i Uppsala och Västerbytorp mellan Rosersberg och Arlanda i Sigtuna 
kommun. Dessa återvinnings- och deponianläggningar är bättre belägna i 
förhållande till större vägar, har betydligt större kapacitet, kompetens och 
erfarenhet, samt finansiella resurser från denna typ av verksamhet än vad det 
sökande företaget tycks ha. I kommunens bedömning av denna ansökan bör 
därför en breddare och fördjupad  bedömning göras av sådana faktorer, liksom 
en behovsanalys, , förutom det som krävs vid en normal bygglovsansökan. Den 
tidigare domen i MMD visar tydligt på att det måste göras en 
helhetsbedömning av företagets ansökan före beslut i ärendet.  

Vi anser att placeringen av nya anläggningar av detta slag, liksom deponier bör 
ses i ett större sammanhang än ur en enskild kommuns perspektiv. Vi föreslår 
därför att även Region Uppsala och Uppsala får möjlighet att yttra sig i detta 
ärende. Uppsala kommuns yttrande till MMD om företagets förra ansökan om 
deponi visar med önskvärd tydlighet på att man måste se på dessa 
anläggningar i ett större perspektiv, särskilt som vattenavrinning, trafik och 
djurliv rör sig obehindrat över kommunala gränser och därför måste bedömas i 
både i ett regionalt sammanhang och från ett försiktighetsperspektiv. 

Vi delar Naturvårdsverkets mål och riktlinjer om att dessa inrättningar ska svara 
mot nya krav enligt miljöbalken, miljökvalitetsmålen och annan relaterad 
lagstiftning, inte minst barnkonventionen. Större hänsyn måste därför tas till 
anläggningens påverkan på befolkningens hälsa och välbefinnande ur ett 
generationsperspektiv och anläggningens påverkan på natur- och miljöfaktorer. 
Vi kräver därför att ni i er bedömning inhämtar kunskap om dessa frågor 
genom att anlita oberoende expertis för f.a. en MKB och en BKA av ansökan. 

Vår uppfattning är som tidigare sagts att den föreslagna ansökan om 
återvinningsverksamhet och senare utvidgning till deponi inte uppfyller de krav 
som ställs på var en modern anläggning av detta slag ska placeras och utformas 
för att klara dagens miljökrav och framtidens utmaningar. Större hänsyn till 
sociala och geo-ekologiska förhållanden, samt platsens nuvarande naturvärden 
måste också tas, inte minst mot bakgrund av att området är en av få tysta 
zoner i detta tillväxtområde. Enligt vår mening bör ansökan därför avvisas. 



       

 

14 
 

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma Knivsta kommun på att ansökan helt 
saknar ett framtidsperspektiv där ett förändrat klimats oundvikligen kommer 
att ställa krav på ett kretsloppsbaserat tänkande kring återvinning av ändliga 
resurser som avfall av olika slag. Enligt LS tidigare yttrande bör sökande 
”Redovisa vilka utsläppen av CO2 från verksamheten (är) samt vilka drivmedel 
som används till stationerade anläggningar och arbetsmaskiner”. 
 (pkt 14 i sammanfattningen av yttrandet till MMD, 2019-09-16) 

Närboende sak- och fastighetsägare             2020-04-24 

 

 

Bilagor. 

1. Namnunderskrifter från sak och närboende fastighetsägare 
2. Länsstyrelsens yttrande till Mark och miljödomstolen (551-5255-2019) 
3. Uppsala kommuns yttrande till MMD (KSN-2019-2546) 
4. Mark och miljödomstolen (MMD) dom mål nr M 5783-18 vid Nacka 

tingsrätt 
5. Missiv till yttrande BMK 2020-000092 
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Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt 9 kap och 11 kap 
miljöbalken att bedriva deponi, torvtäkt mm 

Er beteckning: Mål nr M 5783-18

Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att föreliggande ansökan med kompletteringar saknar väsentliga delar 
och att den i nuvarande skick inte kan ligga till grund för en bedömning om tillåtlighet för 
sökt verksamhet. Det är Länsstyrelsens uppfattning att Mark- och miljödomstolen bör 
remittera ansökan med kompletteringar till SGU igen och be dem särskilt bedöma 
riskerna för påverkan på grundvattnet och närliggande dricksvattenbrunnar.
Här nedan listas de utredningar och kompletteringar Länsstyrelsen anser behövs för att 
underlaget ska kunna ligga till grund för yttranden från remissinstanserna och därefter 
Mark- och miljödomstolens beslut. Förklaring och ytterligare synpunkter framgår av 
kommentarerna under respektive rubrik efter denna sammanfattning. 

1. Möjligheten att, genom att separera rent vatten från dag- och lakvatten från 
anläggningen, få bort rent vatten från reningsanläggningen behöver redovisas. 

2. Redovisa hur BAT-slutsatser för verksamhet för avfallsbehandling ska uppfyllas.
3. Bolaget bör redovisa vilka näringsämnen, oorganiska och organiska miljögifter 

som verksamheten riskerar att släppa ut samt mängder. Redovisningen bör också 
innehålla vilka reningssteg som de planerar att utföra. 

4. Redovisa risken för att ovanstående utsläpp når närmaste recipient samt till Natura 
2000-området. Redogör för eventuella effekter det kan få på Natura 2000-området 
respektive vattenförekomst (se kommentarer längre ned) samt föreslå 
skyddsåtgärder.

5. Komplettera ansökan med nivåer till vilka trösklarna kommer att sänkas vid 
markavvattning. En ritning över dikesanvisningar inom verksamhetsområdet som 
kommer att anläggas i samband med avvattningen behöver tas fram. Ritningen 
behöver även innehålla bottenlinjer, släntlutningar och dimensioner. Det bör 
framgå om dessa anläggningar kommer att nyttjas för deponins 
dagvattenhantering.

6. Komplettera ansökan med en ritning med dimensioner, släntlutningar, 
bottenprofiler m.m. kopplat till vattenverksamheten då diket leds om. De 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2020-04-24



Yttrande
 

2(12)

2019-09-16
 

551-5255-2019
 

POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

försiktighetsåtgärder som finns angivning i tekniska beskrivningen bör lyftas upp 
som villkor.

7. Beskriv konstruktionen för barriären/dammvallen som ska läggas upp som en del i 
kompensationsåtgärden. Sökanden behöver visa att den barriär som anläggs blir 
en barriär som hindrar avvattning av våtmarksområdet norr om deponiområdet.

8. Komplettera ansökan med en utredning som visar risken för sättningar i marken, 
och vad det innebär för hydrologin samt effekt på tätning och släntlutning/risk för 
ras etc, kopplade till den ökade belastning som massorna från en deponi bidrar 
med.

9. Komplettera ansökan med en bullerutredning som visar påverkan på ljudbilden 
givet vad som anges under rubriken Bullerutredning nedan. Ange också hur 
föreslagna bullervallar kan komma att påverka bullerspridningen.

10. En riktad inventering mot förekomst och förutsättningar för tjäder behöver göras, 
både för habitatet inom och runt det aktuella området och för skogsområdet på 
landskapsnivå. Utgående från inventeringen bör också en bedömning av områdets 
betydelse för tjäderns population i regionen göras.

11. Våtmarkerna i och närmast runt det aktuella området behöver inventeras med 
avseende på salamandrar. En bedömning behöver därefter göras för om läckage 
från deponin riskerar att störa nedströms liggande våtmarker med salamander.

12. En bedömning behöver göras för den planerade åtgärdens påverkan på orkidén 
Jungfru Marie Nycklar i lokalt och regionalt perspektiv, för att utreda om dispens 
från artskyddsförordningen krävs.

13. Inlämnat bemötande saknar fortfarande tydliga villkor gällande 
vattenverksamheten. De försiktighetsmått som anges i den tekniska beskrivningen 
bör lyftas in i ansökans åtaganden och villkor.

14. Redovisa utsläppen av C02 från verksamheten samt vilka drivmedel som används 
till stationerade anläggningar och arbetsmaskiner.

Ansökan - 9 Åtaganden och förslag till villkor
Allmänt
Villkor ska vara tydliga och uppföljningsbara. Det ska framgå vad som är villkor 
respektive åtaganden. För det fall Mark- och miljödomstolen överväger att meddela 
Bolaget tillstånd yrkar Länsstyrelsen på följande ändringar av föreslagna villkor. 
Ytterligare förslag kan komma att lämnas i ett senare skede samt efter nya 
kompletteringar från bolaget.
Bolagets villkor – synpunkter

1. Andra meningen stryks. Den är alltför vag och det är helt oreglerat vad denna 
ändring kan bestå i.
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2. Villkoret tas bort och ersätts med ett nytt villkor 2:
”Ett kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter 
att tillståndet tagits i anspråk.”

3.  - 
4. Tas bort då det hör hemma under egenkontroll.
5. Villkoret ska kompletteras med delegation till tillsynsmyndigheten om att få 

meddela ytterligare villkor i frågan.
6. Tillägg: Momentana ljud under perioden 22.00-6.00 får inte överstiga 55 dBA vid 

bostäder. Mätning och uppföljning av buller kontrolleras genom 
immissionsmätningar och/eller närfältsmätningar och beräkningar. 
Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tider då verksamhet pågår. Kontroll ska 
ske så snart förändring sker i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, 
dock minst vartannat år, eller på tillsynsmyndighetens begäran. Bullermätning 
skall även efter genomföras på anmodan från tillsynsmyndigheten eller på goda 
grunder från någon av de närboende.

7.  - 
8.  - 
9. Skriv ut vilka parametrar och halter som ska gälla som begränsningsvärden. 

Beskriv metod för provtagning och med vilket intervall provtagning ska 
genomföras. Allt lakvatten och förorenat dagvatten från området ska samlas upp 
och renas i särskild anläggning innan avledning till recipient.

Vilken provtagning avses för akutplattans vattenhantering?
10. Är detta ett åtagande?
11. Är detta ett åtagande?
12.  - 
13.  - 
14. Ändra till: Bolaget ska i god tid inför att sluttäckningen påbörjas redovisa till 

tillsynsmyndigheten den närmare utformningen av täckningen inklusive 
beskrivning av de olika ingående skikten, hur kontroll av skikten ska ske samt 
upprätta en läggnings- och kvalitetsplan över arbetet. Tillsynsmyndigheten får 
meddela de ytterligare villkor som krävs.

15. Se avsnittet om kulturmiljö
16.  Åtagande istället för villkor?

Länsstyrelsen yrkar på följande nya villkor.
17. Den största lutningen på sluttäckningen för deponin får inte vara brantare än 1:3.
18. Materialet i deponibotten ska prövas och dokumenteras och en kvalitetsplan 

angående bottentätning som behöver anläggas, i enlighet med Naturvårdsverkets 
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Handbok 2004:2, ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetet 
utförs. Tillsynsmyndigheten får meddela de ytterligare villkor som bedöms 
nödvändiga.

19. Bolaget ska förutom utgående vatten efter rening även provta i närmaste 
nedströms vattenförekomst där uppmätta halter jämförs med gränsvärden som 
finns i Havs och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. (Det kan förenas med 
krav på uppföljning/provtagningstäthet utifrån de utredningar som görs.)

20. Fordon i täkten ska så långt möjligt drivas av fossilfria bränslen. Stationerade 
anläggningar som sorteringsverk, krossverk med mera ska drivas med el från det 
fasta elnätet.

21. Tillståndet får tas i anspråk först då säkerhet ställts och godkänts av 
tillståndsmyndigheten.

Motivering till villkor 17 och 18
Villkorsförslagen stöds av allmänna råd i Naturvårdsverkets handbok 2004:2, Deponering 
av avfall.

Ansökan – 14.1 Vatten, Miljökonsekvensbeskrivning - 8.2 Vatten, Teknisk 
beskrivning – 3, 4 och 5 Dagvattensystem/rening av dagvatten
Vattenbehandling
Grunden för vattenrening är att rent vatten skiljs från kontaminerat vatten innan vattnet 
går in i reningsanläggningen. Enligt ansökan kommer allt vatten från området föras till 
vattenreningsanläggningen oavsett föroreningsgrad. Det är en nackdel ur 
reningssynpunkt. Möjligheten att få bort rent vatten från reningsanläggningen behöver 
studeras närmare.
Reningsanläggning
Redovisa uppfyllandet av BAT-slutsatser för verksamhet för avfallsbehandling.
Redovisa bästa möjliga teknik för reningsanläggningen, utifrån resultaten från en ny 
recipientundersökning och att deponin är en deponi för icke-farligt avfall. Dessutom ska 
hänsyn tas till att ytor för krossning och flisning av avfall samt ytor för lagring av farligt 
och icke-farligt avfall är anslutna till reningsanläggningen. 
Det är också viktigt att det finns tillräcklig sedimentationskapacitet klar för det vatten 
som kommer att dräneras ut från området så att nedströms liggande vattendrag inte får ta 
emot onödigt mycket organiskt och suspenderat material.
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Miljökonsekvensbeskrivningen - 8.3.1 ”Åtgärder för minimering av påverkan av 
buller”
Det står att en minst 10 m hög bullervall avses etableras längsmed verksamhetsområdets 
sydöstra hörn. Den ska löpa från krossplanen till väg 273. Även en bullervall i 
hanteringsytans norra och östra del planeras. 

1. Länsstyrelsen saknar en bullerutredning som visar påverkan på ljudbilden från 
anläggningen med så omfattande bullervallar.

2. Länsstyrelsen anser att eventuella bullervallar ska byggas av den omfattning som 
krävs för att störningen för de boende inte ska bli större än vad som framgår av 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Höjd och omfattning måste 
dock vara motiverade utifrån vad som framkommit av en bullerutredning, så att 
inte högre och längre vallar än vad som är påkallat byggs.

Miljökonsekvensbeskrivningen – 8.4 Biologisk mångfald
Nedströms den planerade deponin ligger Funbosjön-Sävjaåns Natura 2000-område 
(SE0210345). Naturtypen Naturligt näringsrika sjöar (3150) samt arterna asp (1139), 
nissöga (1149), stensimpa (1163) och utter (1355) är utpekade. Försämrad vattenkvalitet 
och miljögifter är utpekade hot mot Natura 2000-området och riskerar att negativt 
påverka samtliga utpekade arter och habitat. Sävjaån uppnår i dagsläget ej god kemisk 
status på grund av föroreningar. Länsstyrelsen anser att det finns risk för urlakning av 
miljöfarliga ämnen från deponin som skulle kunna påverka områdets naturvärden på ett 
betydande sätt, vilket skulle medföra att en prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 
krävs.
Länsstyrelsen anser därför att risken för urlakning av ämnen från deponin till Natura 
2000-området behöver utredas och skyddsåtgärder föreslås. Även små försämringar av en 
redan dålig miljö kan innebära att de ingående arternas och naturtypens bevarandestatus 
försämras. Länsstyrelsens yrkande om komplettering av underlag och skyddsåtgärder vad 
gäller risk för urlakning behöver sättas i detta perspektiv.

Miljökonsekvensbeskrivningen - 8.6 Kulturmiljö
Den arkeologiska utredningen har ännu inte genomförts och kunskap saknas därför om 
eventuellt berörda fornlämningar. Länsstyrelsen anser att ett eventuellt 
verksamhetstillstånd enligt miljöbalken ska villkoras med följande punkter.

 En arkeologisk utredning ska genomföras med syfte att klargöra om 
fornlämningar finns inom verksamhetsområdet.

 Länsstyrelsen ska ges möjlighet att avgöra berörda fornlämningars lagskyddade 
fornlämningsområden. Om avgränsande förundersökningar behöver utföras ska 
detta ske.

 Verksamheten får inte påbörjas inom lagskyddade fornlämningsområden utan 
tillstånd enligt kulturmiljölagen.
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 De arkeologiska för- och slutundersökningar som Länsstyrelsen beslutar om ska 
genomföras innan verksamheten får påbörjas inom utpekade 
fornlämningsområden.

Teknisk beskrivning 2.4 – Vattenverksamhet
Markavvattning
Vad gäller markavvattningen, dvs. sänkningen av trösklar och avvattning av myrmarken 
för att torrlägga torven i området kan Länsstyrelsen konstatera följande. 
Dispens har sökts hos Länsstyrelsen och sökande har angett att de kommer att ansöka om 
tillstånd till markavvattning i samband med prövningen av deponiverksamheten. I 
tillståndet kommer kompensationsåtgärder för markavvattningen att fastställas.
Avvattningen kommer att ske genom en sänkning av naturliga trösklar. Det är viktigt att 
ange nivåer till vilka trösklarna kommer att sänkas. En ritning över dikesanvisningar 
inom verksamhetsområdet som kommer att anläggas i samband med avvattningen 
behöver tas fram. Ritningen behöver även innehålla bottenlinjer, släntlutningar och 
dimensioner. Det bör framgå om dessa anläggningar kommer att nyttjas för deponins 
dagvattenhantering.
Om pasströsklar sänks så att området avvattnas under en lågvattensituation, så kan det 
utföras med minsta möjliga påverkan nedströms. Sedimentationsanläggningen ska utföras 
innan avvattningen påbörjas för att säkerställa att så lite suspenderat material som möjligt 
når recipienten.
Omledning av dike
Omledningen av vattendraget finns beskriven i den tekniska beskrivningen. En ritning 
med dimensioner, släntlutningar, bottenprofiler m.m. behöver tas fram och komplettera 
ansökan. De försiktighetsåtgärder som finns angivna i den tekniska beskrivningen bör 
lyftas upp som villkor.
Kompensationsåtgärder
Enligt beskrivningen av kompensationsåtgärder kommer en barriär av lermassor att 
läggas upp inom våtmarksområdet för att skära av den del av våtmarken som ligger 
utanför deponiområdet. Det är viktigt att barriären/dammvallen blir tät och stabil. 
Barriären/dammvallens konstruktion behöver beskrivas m.a.p. tätkärna, släntlutning m.m. 
Kompensationsåtgärder behöver säkerställas långsiktigt. Det är därför viktigt att innan 
avvattningen av verksamhetsområdet påbörjas, säkerställa att inte våtmarksområdet norr 
om deponiområdet påverkas. Sökanden behöver visa att den barriär som anläggs hindrar 
avvattningen av våtmarksområdet norr om deponiområdet. Det är Länsstyrelsens 
uppfattning att barriären behöver kompletteras med en tät barriär på djupet genom 
våtmarken, ett avskärande dike eller liknande åtgärd för att inte riskera att 
våtmarksområdet som är tänkt att vara kvar och vars värden ska förstärkas inte avvattnas 
eller påverkas negativt av planerade åtgärder. En sådan åtgärd förhindrar också en 
oönskad transport av vatten in i deponin och genom deponin norrifrån och därmed en 
ökad risk för urlakning av förorenande ämnen från densamma.
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Teknisk beskrivning 7.2 – klassning av verksamheten
Under teknisk beskrivning 7.2 anges under träbaserat bränsle att trärester i form av 
stubbar, trädgårdsavfall samt trärester i byggmaterial kommer flisas till bränsleflis. 
Maximalt 20 000 årston bearbetas mekaniskt genom flisning. Verksamheten klassas 
enligt bolaget till 8 kap. 5 § 20.40 C miljöprövningsförordningen (2013:251).
Länsstyrelsens uppfattning är att verksamheten istället ska klassas till 29 kap. 65 § 
90.406-i miljöprövningsförordningen, eftersom man flisar trärester i byggmaterial. Detta 
innebär att verksamheten ligger inom tillämpningsområdet för slutsatser om bästa 
tillgängliga teknik för avfallsbehandling. 

Naturvärdesbedömning och artskydd
Tjäder
Habitatförlust och fragmentering i kombination med försämring eller förlust av väl 
etablerade spelplatser är faktorer som kan påverka artens utbredning och 
populationsstorlek inom länet negativt. 
Skogsområdet mellan Husby-Långhundra och Almunge är tillräckligt stort och 
störningsfritt för att hysa en livskraftig population av tjäder. Skogsavverkningarna gör att 
populationens habitat och spelplatser flyttar runt, men störningsfriheten och storleken på 
området gör att lämpliga habitat kontinuerligt finns på landskapsnivå. I skogsområden i 
närheten av den planerade deponin finns ett större antal observationer av tjäder, däribland 
flera spelplatser, se bilaga 1. Det aktuella området med dess komplex av hällmarker och 
våtmarker har goda förutsättningar för att vara ett viktigt habitat för tjäder, särskilt 
kopplat till närbelägna spelplatser. Arten är störningskänslig för ljud, vilket gör att 
verksamhetens buller riskerar att skada artens möjligheter att nyttja områden i närheten 
av deponin, däribland spelplatserna. Länsstyrelsen bedömer därför att den aktuella 
deponins påverkan på tjäder behöver utredas och prövas utifrån 4 § 
artskyddsförordningen (2007:845).
Länsstyrelsen anser att en riktad inventering mot förekomst och förutsättningar för tjäder 
behöver göras, både för habitatet inom och runt det aktuella området och för 
skogsområdet på landskapsnivå, se stycket om tjäderns ekologi och behov av hänsyn 
nedan. Deponins påverkan på tjäder både genom bortfall av habitat och störning genom 
buller behöver därefter utredas och försiktighetsåtgärder föreslås. Den planerade 
deponins påverkan på tjäderns bevarandestatus både i lokalt och regionalt perspektiv 
behöver framgå, se stycke om utbredning och bevarandestatus nedan. Även 
kompensationsåtgärder bör utredas.
Länsstyrelsen anser att spelplatserna för tjäder i bilaga 1 omfattas av sekretess enligt OSL 
20:1 (2009:400).
Ekologi
Tjädern är en utpräglad barrskogsfågel som främst förekommer i skogsområden större än 
300 hektar där det finns tillräckligt mycket av lämpliga miljöer för att den ska kunna 
livnära sig under hela året. Arten föredrar uppvuxen gles eller luckig skog med inslag av 
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asp och ett tätt fältskikt av blåbärsris i en mosaik med sumpskogar, myrmarker och andra 
små våtmarker. Arten förekommer främst i områden med stor andel uppvuxen, relativt 
gles tallskog som är minst 30 år, och gärna minst 60-70 år gammal. Den undviker större 
hyggen och andra öppna områden. Sumpskogar och myrkanter är mycket viktiga miljöer, 
särskilt för hönorna och kycklingarna. Fåglar av olika kön och ålder utnyttjar olika 
miljöer under olika delar av året. Lekplatserna finns ofta i eller i anslutning till skogliga 
impediment, som hällmarkstallskogar, laggskogar och tallmossar. De största lekarna finns 
i äldre skog med naturskogskvaliteter, men mindre tjäderlekar och solitärspelande tuppar 
finns även i brukade skogsbestånd. (se mer på ArtDatabankens artfakta).
Behov av hänsyn
ArtDatabanken har år 2016 tagit fram artvisa vägledningar för hänsyn till fåglar för ett 
antal skogslevande fågelarter åt Skogsstyrelsen. I vägledningen för tjäder anges bland 
annat följande.

 Tjädern missgynnas när skogen blir allt mer fragmenterad, när äldre skog 
avverkas och ersätts med täta plantskogar när tallskog ersätts av granskog, när 
våtmarker dikas ut och förvinner och när flerskiktad, varierad skog ersätts med 
enskiktade bestånd. För en kontinuerlig förekomst av tjäder krävs att andelen 
lämpliga tjädermiljöer är minst 25 % inom en sammanhängande skogsyta av 
minst 300 hektar. 

 För att beståndet ska hålla sig stabilt måste man ta hänsyn även till utvecklingen i 
det omgivande skogslandskapet. Det är önskvärt att man undviker att avverka ytor 
större än 5 hektar inom 500 meter från etablerade spelplatser. Skogliga åtgärder 
ska dessutom gärna planeras så att högst 25 % av ytan inom 500 meter från 
lekplatsens centrum består av hyggen och ungskog. Det är önskvärt att avståndet 
mellan närliggande hyggen inte understiger 100 meter. Fungerande korridorer 
mellan olika områden med kycklinghabitat är mycket viktiga för kycklingarna 
under deras första tid.

Utbredning och bevarandestatus
Tjädern är klassad som livskraftig (LC) i Sverige enligt den nationella rödlistan från 
2015. Arten är ojämnt spridd över landet och 90 % av populationen återfinns i landets 
norra delar, från Värmland, Dalarna och Gästrikland och norrut. I Götaland och Svealand 
är dock tjäderstammen betydligt svagare (ArtDatabankens artfakta). Enligt ”Fåglarna i 
Sverige - antal och förekomst” (Ottosson et al. 2012) bedöms Uppsala län ha mindre än 1 
% av landets tjäderpopulation. För artens bevarandestatus inte ska försämras behöver 
hänsyn tas så att ekologiskt funktionella områden av tillräcklig storlek och mängd 
bevaras. 
Asp
Den planerade deponins avrinning leder till Långsjön, där det finns en population av 
fisken asp. Arten är beroende av sjöns vattenkvalitet, vilken kan påverkas av urlakning 
från den planerade deponin. En bedömning behöver därför göras om den planerade 
deponin riskerar att påverka arten asp i Långsjön. Asp omfattas av 6 § 
artskyddsförordningen.
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Salamander
I några av våtmarkerna i närheten har förekomst av salamander rapporterats, däribland i 
våtmarken längsmed Trimbäcken nedströms det planerade deponiområdet. Våtmarkerna i 
och närmast runt det aktuella området behöver därför inventeras på salamandrar. En 
bedömning behöver göras för om läckage från deponin riskerar att störa nedströms 
liggande våtmarker med salamander. Större och mindre vattensalamander är skyddade 
enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen.
Orkidéer
Länsstyrelsen erinrar om att den fridlysta orkidén Jungfru Marie Nycklar har påträffats 
inom området. En bedömning behöver göras för den planerade åtgärdens påverkan på 
arten i lokalt och regionalt perspektiv, för att utreda om dispens från 
artskyddsförordningen krävs.

Bullerutredning
Hänsyn till om bolaget klarar begränsningsvärdena för externt industribuller bör gälla 
även för de tomter som har bygglov, men ännu inte är bebyggda med bostadshus.
Skutknackningen är i bullerutredningen placerad på kortare avstånd än 300 meter från 
närmsta tomt med bygglov, varför impulsljud kan antas. Begränsningsvärdena bör 
därmed sänkas med 5 dBA. 
Den redovisade bullerutredningen visar dessutom att bolaget inte kommer att klara 
begränsningsvärdena oavhängigt om en sänkning med 5 dBA görs eller ej för två av de 
aktuella tomterna med, i bullerutredningen angivna, bullervallar. 
Det saknas dessutom en bullerutredning med förutsättningen bullervall där endast 
masshantering samt in- och utlastning med schaktbil antas. Av handlingarna framgår att 
begränsningsvärdena för kvällstid inte klaras för fastigheterna med bygglov. 
En ny bullerutredning, med erforderliga åtgärder för att begränsa bullret, behövs således 
för att visa att bolaget klarar begränsningsvärdena för buller, vid full verksamhet samt vid 
endast masshantering och in- och utlastning med schaktbil, även för de fastigheter som 
har bygglov, men ännu ej är bebyggda. Bullerutredningen bör visa påverkan med och 
utan erforderliga, och av bolaget godtagna, bullerbegränsande åtgärder.

Geologi samt yt- och grundvattenförhållanden
I utredningen nämns att vattenförsörjningen för bebyggelsen vid Vilsten inte har 
undersökts i utredningen. Då grundvattenflödet antas ske österut och bebyggelsen ligger 
öster om det sökta deponiområdet, bör även vattenförsörjningen och risken för eventuell 
påverkan på dricksvattenbrunnar här undersökas närmare. Det står i handlingarna att 
Vilsten inte ligger inom flödesriktningen, utan får sitt grundvatten österifrån. Det framgår 
dock inte av utredningen hur konsulten kommit fram till antagandet. Länsstyrelsen 
påminner om att ytvattnets och grundvattnets flödesriktning inte alltid sammanfaller.
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Yt- och grundvattenförekomster

 Länsstyrelsen upplyser om att bolaget inte får riskera att yt- och 
grundvattenförekomsters status och MKN påverkas negativt av näringsämnen, 
organiska och oorganiska miljögifter från den utökade verksamheten. Det är 
bolaget som ska visa att så inte är fallet.

 Bolaget har inte redovisat några effekter alls på vattenmiljön trots att deras 
utsläpp av näringsämnen och miljögifter kan nå Sävjaån samt Långsjön som är en 
dricksvattentäkt. Bolaget bör redovisa vilka näringsämnen, oorganiska och 
organiska miljögifter som verksamheten släpper ut, mängden samt vilka 
reningssteg som de planerar att utföra. Bolaget bör förutom utgående vatten efter 
rening även provta i vattenförekomst där uppmätta halter jämförs med 
gränsvärden som finns i Havs och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

 Närmaste ytvattenförekomst som kan bli recipient för vatten från verksamheten är 
Sävjaån Almunge Långsjön (WA94521175). Länsstyrelsen upplyser om att en ny 
statusklassning sker under 2019, vilken finns tillgänglig i databasen Viss. 

o Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av kvicksilver 
och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

o Övergripande ekologisk status är klassificerad till måttlig. Näringsämnen 
är klassificerad till sämre än god status till följd av höga närsaltshalter. 
Konnektiviteten är klassificerad till sämre än god status till följd av 
vandringshinder. Morfologiskt tillstånd är klassificerad till sämre än god 
status till följd av fysiska ingrepp i förekomsten.

Bemötande av yttrande gällande planerad deponi- och vattenverksamhet (2019-06-
03)
Under rubriken ”Redogör närmare för hur mycket avfall i anläggningsändamål som 
beräknas behövas för bullervallar och övriga konstruktioner” nämns att bullervallarna 
avses anläggas med en höjd om ca 10 meter över marknivå och med en släntlutning om 
1:1. Länsstyrelsen noterar att bullervallarna är höga och att släntlutningen är mycket brant 
och ställer sig tvekande till om det är möjligt att bygga så pass höga bullervallar med en 
lutning på 1:1 utan att de skredar. 

Allmänna synpunkter
Vattenverksamhet
I tidigare yttranden har Länsstyrelsen efterfrågat att villkor och skyddsåtgärder kopplade 
till den planerade vattenverksamheten och markavvattningen tydligt ska framgå i 
ansökan. Inlämnat bemötande saknar fortfarande tydliga villkor. De försiktighetsmått 
som anges i den tekniska beskrivningen bör lyftas in i ansökans åtaganden och villkor.
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Dispens från markavvattningsförbudet
Sökanden har ansökt och beviljats en dispens från markavvattningsförbudet. I dispensen 
framgår att kompensationsåtgärder ska fastställas i tillståndet till markavvattning. Tydliga 
villkor om kompensationsåtgärder för markavvattningen behöver tas fram.
I ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och markavvattning bör framgå beskrivning 
av avvattningen med bottenlinjer, dikesprofiler, dimensioner m.m. Vid anläggande av 
vallar/barriärer behöver de beskrivas med höjder, släntlutningar m.m. Vid flytt av diket 
bör det nya dikets dimensioner och lutningar beskrivas.
Om recipienten
Det är inte bara vattenförekomster som utgör recipienter. Beskrivning av 
recipientförhållanden, från och med den plats där vattnet lämnar reningsanläggningen, 
saknas helt. Hur stor är vattenföringen, hur är vattenkvalitén, vilka naturvärden finns i 
diket? Dessa frågor behöver besvaras för att kunna ta ställning till vilken vattenrening 
som är nödvändig samt hur stor mängd vatten recipienten klarar att ta emot vid ett enskilt 
tillfälle.
Om deponi för icke-farligt avfall
Bolaget anger i ansökan att ”Då det i deponin handlar om icke-farligt avfall bedöms 
koncentrationerna av förorenande ämnen i lakvatten därifrån generellt låga”.
Länsstyrelsen menar att den beskrivningen passar bättre in på en deponi för inert avfall. 
Kriterierna för deponier för icke-farligt avfall, 25 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall är: ”Avfall som enligt avfallsförordningen inte 
klassificeras som farligt avfall får läggas på en deponi för icke-farligt.”
Det innebär att förorenade massor kan läggas på aktuell deponi upp till den nivå där 
föroreningshalterna är så höga att massorna klassas som farligt avfall. Det finns således 
potential för relativt höga koncentrationer av förorenande ämnen i lakvattnet.
Villkor 20 - Energi och miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”
Halten växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Koldioxid är en sådan växthusgas.

För att bidra till möjligheten att uppnå miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
måste utsläppen av växthusgaser minskas. 

Av Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 4 december 2014, MÖD 
2014:42 framgår att hushållningsprincipen innebär att all verksamhet ska bedrivas 
och alla åtgärder ska vidtas på ett sådant sätt att energi används så effektivt som 
möjligt och förbrukningen minimeras. Det gäller all verksamhet och alla åtgärder 
som inte är av försumbar betydelse. I Mark- och miljööverdomstolens avgörande 
den 28 maj 2015, MÖD 2015:27 konstaterar domstolen att principen gäller även 
mindre verksamheter. 
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I det fall domstolen inte fastställer villkor om anslutning till elnätet bör villkor om 
att endast fossilfritt drivmedel får användas till stationerade anläggningar 
fastställas.

Luft
Bolaget bör redovisa utsläppen av C02 från verksamheten samt vilka drivmedel som 
används till stationerade anläggningar och arbetsmaskiner.
Remissinstanser
Länsstyrelsen anser det viktigt att Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ges 
möjlighet att yttra sig över ansökan. Särskilt i de delar som rör bergkvalitet/spridning i 
berg och grundvattenförsörjning till dricksvattenbrunnar i närheten av anläggningen. Det 
är Länsstyrelsens uppfattning att SGU som expertmyndighet för grundvatten och 
grundvattenmodulering bör ta del av och bedöma resultaten av den hydrogeologiska 
redovisningen.

Ersättning
Länsstyrelsen yrkar med stöd av 25 kap. 2 § och 22 kap. 6 § miljöbalken på ersättning för 
handläggning av vattenverksamhet i rubricerat ärende (mål M 5783-18) ned totalt 9 
timmar á 800 kr/tim, 7200 kr. Ytterligare ersättningsanspråk kan komma att följa av 
tillkommande yttranden och deltagande i huvudförhandlingen.

De som medverkat i beslutet
I handläggningen av detta ärende har chef miljöskyddsenheten Ida Lindén, beslutande, 
miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg, föredragande, naturvårdshandläggare 
Gabriel Bernhardsson, vattenhandläggare Helena Holmberg, antikvarie Ann Luthander, 
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöutredare Gudrun Robinson samt Länsjurist 
Anna Runius deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga
1. Karta med kända spelplatser för tjäder - omfattas av sekretess enligt OSL 20:1

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 336

Yttrande över remiss rörande tillståndsansökan
för planerad deponi- och
återvinningsverksamhet

KSN-2019-2546

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavge yttrande till Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt ärendets
bilaga 1.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att
i Knivsta kommun inom fastigheternaHjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 bedriva deponi samt
återvinningsverksamhet. Verksamhetsområdet planeras bli cirka 47 hektar, varav 36 hektar
kommer att utgöras av själva deponin. Deponin planeras ta emot maximalt 7 miljoner ton
icke-farligt avfallunder en verksamhetstid på 30 år.

Ärendet är utsänt på remiss där Uppsala kommun inte var angiven som remissinstans. Då
vatten från området för föreslagen täktverksamhet rinner till recipienten Långsjön och
Uppsalaåsen i Uppsala kommun har Stadsbyggnadsförvaltningen begärt att få lämna
yttrande med förlängd remisstid. Mark-och miljödomstolen har den 26 augusti 2019
beslutat att bevilja anstånd till 30 november.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2020-04-24
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, Yttrande över remiss rörande tillståndsansökan för planerad deponi-och
återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i Knivsta
kommun
Bilaga 2, Tillståndsansökan för planerad deponi-och återvinningsverksamhet på
fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande över remiss rörande 
tillståndsansökan för planerad deponi- och 
återvinningsverksamhet på fastigheterna 
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i Knivsta 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt 
ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 
Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
om att i Knivsta kommun inom fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 bedriva 
deponi samt återvinningsverksamhet. Verksamhetsområdet planeras bli cirka 47 
hektar, varav 36 hektar kommer att utgöras av själva deponin. Deponin planeras ta 
emot maximalt 7 miljoner ton icke-farligt avfall under en verksamhetstid på 30 år.  

Ärendet är utsänt på remiss där Uppsala kommun inte var angiven som remissinstans. 
Då vatten från området för föreslagen täktverksamhet rinner till recipienten Långsjön 
och Uppsalaåsen i Uppsala kommun har Stadsbyggnadsförvaltningen begärt att få 
lämna yttrande med förlängd remisstid. Mark- och miljödomstolen har den 26 augusti 
2019 beslutat att bevilja anstånd till 30 november.  

Tillståndsansökan för planerad deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheterna 
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun återges i bilaga 2. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-10-21 KSN-2019-2546 
  
Handläggare:  
Jan Franzén 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, 
miljöförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Föredragning 

I Knivsta kommuns översiktsplan (Knivsta kommun 2017) anges att mark längs väg 273 
kan erbjuda intressanta alternativ till lokalisering för företag. Detta gäller särskilt 
företag inom frakt- och transportsektorn. Husby- Långhundra anges som ett 
utvecklingsområde för verksamheter.  

I tillståndsansökan för deponi som Uppsala kommun tagit del av framgår det att vatten 
från den föreslagna deponin avrinner mot Långsjön och Uppsalaåsen.  Yttrandet i 
ärendets bilaga 1 innehåller endast synpunkter på frågor som berör vattenkvalitet 
nedströms deponiområdet och som kan påverka vattenförekomster inom Uppsala 
kommun.  

Närmaste sjö och recipient är Långsjön som står i direkt anslutning till Uppsalaåsen- 
Björklinge. Grundvattenförekomstens geometri överlappar ytvattenförekomstens 
geometri vilket innebär att förekomsterna har kontakt med varandra. En påverkan 
genom förorening i Långsjön kan med stor sannolikhet innebära att grundvatten i 
Uppsalaåsen kan påverkas. 

Uppsalas vattenförsörjning är uppbyggd kring Uppsalaåsen och klassas som ett 
vattenskyddsområde För Uppsalas framtida vattenförsörjning är det av största vikt att 
grundvattnets kvalitet inte får försämras och att miljökvalitetsnormer (MKN) ska följas 
både för yt- och grundvattenförekomster sett mot verksamhetens omfattning på 30 år 
och dess sammantagna risk för påverkan.  

Uppsala kommun anser att  

• åtgärder som anges i ansökan inte utgår från Miljökvalitetsnormer för vatten 
för Långsjön och Uppsalaåsen där status inte får försämras 

• föreslagna åtgärder inte är tillräckliga för att det med säkerhet kan hävdas att 
dricksvattnen i Uppsalaåsen inte påverkas dels under den tid som täkten är 
aktiv och dels efter täktens avslut 

• sedimentationsanläggningen ska utföras innan avvattningen påbörjas för att 
säkerställa att så lite suspenderat material som möjligt når recipient 

• ansökan inte visar att deponin inte kan påverka nedströms liggande 
recipienter och dricksvattentäkt där tillståndet ska omfatta 
recipientprovtagningar i lämplig omfattning under de 30 år som verksamheten 
kommer att pågå 

• formuleringar i ansökan med hänvisning till ”långa avstånd till 
vattenförekomster ” och ”risker på acceptabel nivå” är för vaga. Avgörande för 
ett tillstånd ska vara hur bolaget vidtar åtgärder som grundar sig i status och 
miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst.  
 

I ansökan beskrivs en kompensatorisk åtgärd där ett till deponin anslutande 
myr/kärr/sumpskog ska dämmas. Kompensationsåtgärden är positiv för biologisk 
mångfald. Dämningar kring deponin kan dock medföra en risk för transport av vatten 
in i deponin vilket innebär en hög risk för lakning. En ökad lakning kan innebära en risk 
för nedström liggande Långssjön och därmed även för dricksvattentäkten 
Uppsalaåsen.   
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Uppsala kommun anser att 

• ansökan ska kompletteras för att säkerställa att deponin utformas så att inte 
grund- eller ytvatten tränger in 

• det i tillståndet ska finnas krav på maximala utsläpp av förväntade 
föroreningar som kan riskera vattenkvaliteten nerströms mot Uppsalaåsen 

• Göteborgs riktvärden för dagvatten ska förordas 
• det i tillståndet ska finnas krav på regelbunden screeningprovtagning på andra 

ämnen förutom de som normalt kommer att analyseras under drifttiden enligt 
kontrollprogram. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019 
• Bilaga 1, Yttrande över remiss rörande tillståndsansökan för planerad deponi- 

och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i 
Knivsta kommun 

• Bilaga 2, Tillståndsansökan för planerad deponi- och återvinningsverksamhet 
på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande över remiss rörande 
tillståndsansökan för planerad deponi- och 
återvinningsverksamhet  på fastigheterna 
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i Knivsta 
kommun 
I Knivsta kommuns översiktsplan (Knivsta kommun 2017) anges att mark längs väg 273 
kan erbjuda intressanta alternativ till lokalisering för företag. Detta gäller särskilt 
företag inom frakt- och transportsektorn. Husby- Långhundra anges som ett 
utvecklingsområde för verksamheter.  

Uppsala kommun har tagit del av hela underlaget till tillståndsansökan. I ansökan för 
deponi framgår det att vatten från den föreslagna deponin avrinner mot Långsjön och 
Uppsalaåsen.  Uppsala kommun har endast synpunkter på frågor som berör 
vattenkvalitet nedströms deponiområdet och som kan påverka vattenförekomster 
inom Uppsala kommun.  

Närmaste sjö och recipient är Långsjön som står i direkt anslutning till Uppsalaåsen- 
Björklinge. Grundvattenförekomstens geometri överlappar ytvattenförekomstens 
geometri vilket innebär att förekomsterna har kontakt med varandra. En påverkan 
genom förorening i Långsjön kan med stor sannolikhet innebära att grundvatten i 
Uppsalaåsen kan påverkas. 

Enligt ansökan finns det risk för att den tilltänkta deponi- och 
återvinningsverksamheten kan komma att medföra utsläpp till vatten i form av 
genomsläpp till grundvatten och urlakning/dagvattenavrinning från verksamheten. I 
ansökan anges även att då ”verksamheten ligger långt ifrån statusklassade yt- och 
grundvattenförekomster bedöms den inte riskera att försvåra att några 
miljökvalitetsnormer för vatten efterlevs”.  

Vidare anger ansökan att ”verksamhetens natur medför att förorening av grund- och 
ytvatten bedöms utgöra den största miljörisken då etableringen av en deponi kan 
medföra ökad risk för förorening av grund- och ytvatten till följd av urlakning från 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 
 2019-10-21 

 
KSN-2019-2546 
 

219502 Lotta Vestin    Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt  

   mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Handläggare:   Mål M5783-18 

Jan Franzén 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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inkörda massor. Förutsatt att kontrollen av avfallet är tillräcklig och dagvattensystemet 
är korrekt dimensionerat bedöms denna risk kunna hållas på en acceptabel nivå.” 

Uppsalas vattenförsörjning är uppbyggd kring Uppsalaåsen och klassas som ett 
vattenskyddsområde För Uppsalas framtida vattenförsörjning är det av största vikt att 
grundvattnets kvalitet inte får försämras och att miljökvalitetsnormer (MKN) ska följas 
både för yt- och grundvattenförekomster sett mot verksamhetens omfattning på 30 år 
och dess sammantagna risk för påverkan.  

Uppsala kommun anser att  

• åtgärder som anges i ansökan inte utgår från Miljökvalitetsnormer för vatten 
för Långsjön och Uppsalaåsen där status inte får försämras 

• föreslagna åtgärder inte är tillräckliga för att det med säkerhet kan hävdas att 
dricksvattnen i Uppsalaåsen inte påverkas dels under den tid som täkten är 
aktiv och dels efter täktens avslut 

• sedimentationsanläggningen ska utföras innan avvattningen påbörjas för att 
säkerställa att så lite suspenderat material som möjligt når recipient 

• ansökan inte visar att deponin inte kan påverka nedströms liggande 
recipienter och dricksvattentäkt där tillståndet ska omfatta 
recipientprovtagningar i lämplig omfattning under de 30 år som verksamheten 
kommer att pågå 

• formuleringar i ansökan med hänvisning till ”långa avstånd till 
vattenförekomster ” och ”risker på acceptabel nivå” är för vaga. Avgörande för 
ett tillstånd ska vara hur bolaget vidtar åtgärder som grundar sig i status och 
miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst.  
 

I ansökan beskrivs en kompensatorisk åtgärd där ett till deponin anslutande 
myr/kärr/sumpskog ska dämmas. Kompensationsåtgärden är positiv för biologisk 
mångfald. Dämningar kring deponin kan dock medföra en risk för transport av vatten 
in i deponin vilket innebär en hög risk för lakning. En ökad lakning kan innebära en risk 
för nedström liggande Långssjön och därmed även för dricksvattentäkten 
Uppsalaåsen.   

Uppsala kommun anser att 

• ansökan ska kompletteras för att säkerställa att deponin utformas så att inte 
grund- eller ytvatten tränger in 

• det i tillståndet ska finnas krav på maximala utsläpp av förväntade 
föroreningar som kan riskera vattenkvaliteten nerströms mot Uppsalaåsen 

• Göteborgs riktvärden för dagvatten ska förordas 
• det i tillståndet ska finnas krav på regelbunden screeningprovtagning på andra 

ämnen förutom de som normalt kommer att analyseras under drifttiden enligt 
kontrollprogram. 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ordförande    Sekreterare 



Sida 3 (3) 

Erik Pelling    Lars Niska 
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Tillståndsansökan för planerad deponi- och 
återvinningsverksamhet på fastigheterna 
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta 

kommun.  
 

 

Ärendet 

Östuna T & ÅV AB söker tillstånd enligt miljöbalken 9 kap att bedriva deponi samt 

återvinningsverksamhet inom fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. 

Verksamhetsområdet planeras bli ca 47 ha, varav 36 ha kommer att utgöras av själva deponin. 

Deponin planeras ta emot maximalt 7 miljoner ton icke-farligt avfall enligt verksamhetskod 90.290-i 

A, under en verksamhetstid på 30 år. 

Då verksamheten även innefattar vattenverksamhet i form av omdragning av vattendrag, 

markavvattning, samt höjning av vattennivån i en myrmark berörs ansökan även av miljöbalken 11 

kap. 
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Organisationsnummer: 559105–8390 

Adress:   Spakbacken 17 

741 94 Knivsta 

Kontakt:         
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  H  
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  E  
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  Åbygård 212, 741 95 Knivsta 
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3 PRÖVNINGSSKÄL 

I enlighet med förordning (2001:512) om deponering av avfall 7 § så skall varje deponi hänföras till 

någon av följande klasser: deponi för farligt avfall, deponi för icke-farligt avfall eller deponi för inert 

avfall. Inga av de avfallstyperna som planeras tas emot ingår bland dem som definieras som farligt 

avfall enligt bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927). Därmed förs den tilltänkta deponin till icke-

farligt avfall eller inert avfall.  

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap. 20 § fastslår att tillståndsplikt A och verksamhetskod 

90.290-i gäller för att deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är 

mer än 100 000 ton per kalenderår. En sådan verksamhet skall i enlighet med förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) per automatik antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Med anledning av detta skall den planerade verksamheten anses ha en betydande miljöpåverkan, 

varför en fullskalig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats och samråd genomförts med 

utökad krets. 

Tillstånd för den planerade verksamheten berörs av både MB 9 kap samt 11 kap och avses därmed 

sökas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt MB 11 kap. 9 §. 
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4 BAKGRUND 

Då det finns ett stort behov av avfallsanläggningar i regionen avser sökanden etablera en 

avfallsanläggning som innefattar både deponi samt återvinningsverksamhet. Platsens lokalisering gör 

att den ligger strategiskt lokaliserad, nära planerade tillväxtområden i Knivsta och Alsike, men även 

inom avsättningsområdet för Almunge, Uppsala samt Stockholms norra förorter. Avfallsanläggningen 

kommer innefatta både deponering av icke-farligt avfall och inerta massor samt återvinning av en rad 

materialslag. Detta gör att de som nyttjar anläggningen kan lämna olika typer av avfall och sedan få 

med sig återvunna produkter tillbaka, i de fall det är logistiskt genomförbart. 

Östuna T & ÅV AB (sökanden) har startats för att äga och driva den aktuella anläggningen, men 

verksamhetsutövaren har lång erfarenhet av arbete med deponier och återvinningsanläggningar, 

bl.a. inom ramen för Östuna Maskin AB, som arbetat med denna typ av verksamheter i mer än 25 år.   

Platsen för den planerade verksamheten (karta 1) utgörs av skog samt myrmarker, som ligger i nära 

anslutning till väg 273. Platsen har valts då verksamhetsområdets topografi gör att det är lätt att 

samla upp och kontrollera avrinnande dagvatten. Då området dessutom till stor del har en 

undergrund med låg genomsläpplighet minskas risken för påverkan på grundvatten. Detta medför att 

det planerade verksamhetsområdet har mycket goda naturgivna förutsättningar för etablering av 

den aktuella verksamhetstypen. 

 

Karta 1. Verksamhetsområdets planerade utbredning. 

Verksamhetstiden för anläggningen blir beroende på tillgången på schaktmassor och avfall som kan 

återvinnas. Bolaget ansöker därför om tillstånd för 30 års drift.  

Den föreslagna verksamheten innebär utdikning av fuktområden samt omdragning av en delsträcka 

av ett vattendrag samt höjning av vattennivån inom ett myrområde. Detta innebär att verksamheten 

innefattar tillståndspliktig vattenverksamhet, vilken kommer att samprövas med den planerade 

miljöfarliga verksamheten. Tillstånd för den planerade verksamheten berörs av både MB 9 kap samt 

11 kap och avses därmed sökas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt MB 11 kap. 

9 §. 
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5 FÖRHÅLLANDE TILL RÅDANDE LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH 

DIREKTIV 

Förordning (2001:512) om deponering av avfall redogör för definition av avfall (2 och 3 §) samt 

bestämmelser kring tillståndsprövning (35 §). Förordningens 36 § tillsammans med Miljöbalkens (MB 

1998:808) 22 kap 1 §, redogör för vad ansökningshandlingen skall innehålla.  

Förordning (2001:512) om deponering av avfall anger ytterligare krav på försiktighetsmått som måste 

beaktas vid ansökning, anläggande och drift av deponiverksamhet (26, 27 och 28 §).  

Deponiförordningen anger även i 34 § att en deponi, och den verksamhet som bedrivs vid en deponi, 

skall vara förenlig med kommunens avfallsplan enligt MB 15 kap. 11 §. Den föreslagna deponi- och 

återvinningsverksamheten, är förenlig med kommunens avfallsplan då denna har som uttalad 

målbild att materialåtervinningen i kommunen ska öka, vilket den planerade verksamheten syftar till 

att medverka till. 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap. 22 § fastslår att tillståndsplikt A och verksamhetskod 

90.290-i gäller för att deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är 

mer än 100 000 ton per kalenderår.  

Vid all miljöfarlig verksamhet ställs krav på hänsyn och efterlevelse av de försiktighetsåtgärder som 

definieras i MB 2 kap 1–7 §. En tillståndsansökan kräver därför uppgifter om hur hänsynsregler följs 

och hur egenkontroll genomförs (MB 22 kap 1 §). I ansökan beskrivs därför hur arbetet med 

egenkontrollen ska utformas i sin helhet och hur reglerna i Förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövares egenkontroll samt MB 26 kap 19 § kommer att uppfyllas.  

Då koden innefattar ett -i berörs verksamheten av industriutsläppsförordningen, vilket medför 

ytterligare försiktighetsmått samt redovisning av statusrapport.  
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6 RELATION TILL BEFINTLIGA PLANER OCH BESTÄMMELSER 

Det planerade verksamhetsområdet utgörs i dagsläget av relativt kuperad skogsmark som 

genomkorsas av myrmarker. Platsen angränsar inte mot några Natura 2000-områden, naturreservat 

eller kulturreservat.  

Inga riksintressen av natur-, kultur, geologi- eller friluftsart återfinns inom området. Området ligger 

inom ett område med krav på hinderfri höjd till följd av flygtrafiken till och från Arlanda flygplats. Det 

stora avståndet från flygplatsen gör dock att de höjder som måste understigas är betydligt större än 

de som kommer uppnås inom verksamhetsområdet. 

I Knivsta kommuns nya översiktsplan (Knivsta kommun 2017) anges att störande verksamheter inte 

skall lokaliseras i närheten av bostadsområden. Vidare anger planen att mark längs väg 273 kan 

erbjuda intressanta alternativ till lokalisering för företag. Detta gäller särskilt företag inom frakt och 

transportsektorn. Husby- Långhundra anges som ett utvecklingsområde för verksamheter, vilket är 

det enda område tillsammans med området söder om Nor som explicit pekas ut för detta syfte. 

Knivsta kommuns avfallsplan (Knivsta kommun 2015) anger inga förslag på lokalisering av deponier. 

Däremot anger planen att mängden deponerat avfall skall minimeras och att endast avfall som inte 

kan återvinnas på lämpligt sätt skall deponeras. Detta ligger väl i linje med den planerade 

verksamhetens intentioner, då den kommer att innefatta en betydande andel återvinning. 

Verksamheten kommer sträva efter att använda deponiutrymmet med stor varsamhet, så att endast 

material vars egenskaper inte är lämpliga för återvinning (kemiskt eller strukturellt) deponeras. Detta 

är även ekonomiskt fördelaktigt, då det innebär att det tar längre tid att fylla upp deponin. 

I Länsstyrelsens naturvårdsprogram tas myrmarken söder om verksamhetsområdet upp som ett 

naturvårdsmässigt intressant objekt (objekt id. 80.238). Inom denna anses myrytorna ha en högre 

anspråksnivå medan området i övrigt anses utgöra lägre anspråksnivå. Området har tilldelats klass 3 

och objektet beskrivs som en starkt flikig myr, vilket innebär att det är den större myren söder om 

verksamhetsområdet som avses. Även om Länsstyrelsens kartskikt delvis överlappar den sydligaste 

delen av verksamhetsområdet så är det uppenbart att det inte är myren inom verksamhetsområdet, 

som avses då denna inte är fysiskt kopplat till den flikiga myren, och dessutom ligger ca 0,5 km 

nedströms denna. Istället bedöms överlappet bero på en förskjutning av GIS-skiktet som visar 

naturvårdsprogrammets utbredning. 

Sammantaget bedöms den planerade verksamheten inte motverka genomförande/efterlevande av 

gällande planer, bestämmelser och riksintressen (se MKB i bilaga 2).  

7 SAMRÅD  

En av hörnstenarna i miljöbedömningsprocessen är att samråd hålls mellan berörda parter. Parterna 

innefattar länsstyrelse, kommun, statliga myndigheter, allmänhet och berörda organisationer. Då 

den planerade verksamheten automatiskt skall bedömas medföra betydande miljöpåverkan enligt 

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 6 § har samråd utförts med utökad krets.  

Under samrådsprocessen har en rad olika myndigheter, allmänheten samt ett större antal berörda 

fastighetsägare (86 st., se förteckning i bilaga 5) blivit kontaktade och inbjudna att delta i processen. 

Inbjudna myndigheter innefattar Länsstyrelsen i Uppsala Län, Knivsta kommun, Trafikverket, SGU, 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Havs & Vattenmyndigheten samt MSB. Dessutom har 
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Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Swedavia inkluderats i samrådet. Även 

allmänheten har bjudits in att delta i samrådsprocessen genom annons i lokalpressen 

(Knivstabygden). 

Samrådsmöte hölls hos Östuna maskin den 28 februari 2017, där Länsstyrelsen i Uppsala län, Knivsta 

kommun, ansökande företag (Östuna T & V AB) samt dennes representant (Svensk Ekologikonsult 

AB) fanns representerade. Även närboende har bjudits in till ett offentligt samrådsmöte, efter 

inbjudan via personliga utskick. Något offentligt samrådsmöte hölls dock inte, då det inte fanns 

intresse för detta bland allmänheten. De som ville yttra sig/diskutera har istället gjort så via telefon 

eller epost. 

Samrådsprocessen har fortsatt kontinuerligt under arbetet med miljökonsekvensbedömningen och 

resultatet av processen med inkomna synpunkter och bemötanden presenteras mer utförligt i 

kronologisk ordning med kopior på mail, informations PM mm i bilaga 6 (Samrådsredogörelse) samt 

bilaga 7 (Samrådshandlingar). 

Då verksamheten innefattar vattenverksamhet har vattensamråd genomförts med berörda 

myndigheter och fastighetsägare. Detta vattensamråd inleddes vid det inledande samrådsmötet den 

28 februari 2017 och då vattenverksamheten är en förutsättning för den aktuella miljöfarliga 

verksamhetens aktuella utformning har dessa två samråd slagits ihop. Det har dock genom hela 

processen varit tydligt vilka fastigheter som identifierats som sakägare gällande vattenverksamheten 

och dessa har fått ta del av en inbjudan till vattensamråd. Samrådsutskicken har innefattat en 

beskrivning av vattenverksamheten, dess förväntade omfattning, konsekvenser samt vilka åtgärder 

som vidtas för att minimera dess miljöpåverkan. 

8 YRKANDEN  

Östuna T & ÅV AB söker tillstånd enligt miljöbalken 9 kap att bedriva deponi för icke-farligt avfall 

samt återvinningsverksamhet inom fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun.  

Yrkandet innefattar de verksamheter och omfattningar som beskrivs i ansökningshandlingarna.  

Den ansökta verksamhetstiden är 30 år. 

Deponering kommer maximalt att innefatta deponering av 400 000 årston icke-farligt avfall/år och 

som högst ske till + 53 m.ö.h. Deponiområdet har en yta om ca 36 ha, med befintliga höjder mellan 

ca +40 till ca +47 m.ö.h. Detta innebär att deponiområdet planera höjas med maximalt 6 m över 

dagens högsta nivå, från + 47 till + 53 m.ö.h. Detta innebär en genomsnittlig höjning av marknivån 

med ca 11 m från dagens medelhöjd på + 42 m.ö.h., vilket skulle möjliggöra deponering av ca 7 

miljoner ton. 

Utöver deponering av icke-farligt avfall innefattar verksamheten även lagring och återvinning av 

maximalt 400 000 årston avfall inkluderande flisning av trä och jordtillverkning. 

Den maximala införseln av deponi- och återvinningsmassor får sammantaget dock inte överstiga 

600 000 ton/år. 
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Verksamhetskoder återfinns i Miljöprövningsförordning (2013:251). Följande verksamheter planeras: 

Verksamhetskod MPF § Definition 

90.290-i A 29 kap 20 § Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert 

10.20 B 4 kap 3 § Täkt av maximalt 150 000 m3 torv för att göra plats för deponin. 

90.110 C 
29 kap 41 § Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt 

återvinna annat avfall än farligt avfall. 

10.50 C 4 kap 6 § Sortering och krossning av berg, naturgrus eller jordarter. 

20.40 C 8 kap 5 § Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle. 

90.141 C 
29 kap 35 § Användning av avfall för anläggningsändamål, med syfte att 

uppföra bullervallar, vägar och hanteringsytor. 

90.30 B 29 kap 48 § Lagring av 200 000 ton avfall för bygg eller anläggningsändamål. 

90.50 B 
29 kap 50 § Lagring av maximalt 7000 ton farligt avfall inom en särskild 

”akutplatta”. 

Det avfall som skall deponeras utgörs huvudsakligen av massor enligt Avfallsförordningens 

(2011:927) avfallskategori 17 05 04, jord och sten som inte innehåller farliga ämnen. Övriga 

avfallskategorier som kan komma att deponeras utgörs av t.ex.: 

 

 

De massor som avses deponeras skall efterleva de krav som ställs i NFS 2004:10, med avseende på 

bl.a. klassificering och föroreningsinnehåll. 

Återvinningsverksamheten kommer omfatta följande avfallskategorier (Avfallsförordning 2011:927): 
 

Avfallskod Materialslag Slutdestination 

03 01 05 Trä, spån, spill Förbränning 

17 02 01 Trä Förbränning 

17 05 04 Jord och sten Anläggning/bygg 

 IGÅNGSÄTTNINGSTID 
Sökanden yrkar på 4 års igångsättningstid, då det kommer krävas en hel del förberedande 

arbetsinsatser innan deponiverksamheten kan påbörjas. Bl.a. måste skogen avverkas, marken 

avbanas, tätskikt etableras samt dagvattensystem anläggas. Dessutom krävs infrastruktur i form av 

vägar, hanteringsytor, våg mm.  

Avfallskod Materialslag 

17 01 01 Betong  

17 01 02 Tegel 

17 01 03 Klinker och keramik 
17 01 07 
17 05 06 

Blandningar av betong, tegel och keramik 
Muddermassor som inte utgör farligt avfall 

20 02 02 Jord och sten 

17 01 01 Betong                           Anläggning/bygg 

17 03 02 Bitumenblandningar   Anläggning/bygg 

17 01 02 Tegel                              Anläggning/bygg 
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9 ÅTAGANDEN OCH FÖRSLAG TILL VILLKOR 

1. Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen i enlighet med vad som angivits i 

ansökningsdokumentet. Mindre tillfälliga ändringar ska kunna göras i samråd med 

tillsynsmyndigheten. 

 

2. Kontrollprogram ska upprättas i enlighet med avsnitt 20 i detta dokument. 

 

3. Gränser och fixpunkter ska märkas ut i terrängen med väl synliga markeringar. 

 

4. Massornas renhet ska säkerställas genom ställda krav på leverantörer, samt genom att 

inkommande lass okulärbesiktigas. Utöver detta ska inkommande massor screenas genom 

löpande stickprovsprovtagning. Denna stickprovsprovtagning skall alltid innefattat analys på 

ackrediterat laboratorium, men kan även kompletteras med fältanalys (med t.ex. PID och 

XRF). 

 

5. Verksamheten får bedrivas helgfri vardag (måndag till fredag) kl. 06.00 - 18.00. 

Verksamheten önskar även möjlighet att, tillfälligt efter samråd med tillsynsmyndigheten, 

och under förutsättning att gällande bullervillkor kan innehållas, bedriva mindre bullrande 

arbetsmoment på andra tider. Utökade arbetstider kommer dock, i den mån de medges, att 

begränsas till kortare produktionstoppar om max 4 veckor i sträck, max 10 veckor per år. 

 

6. Bullernivåerna från verksamheten ska begränsas så att de inte ger upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande begränsningsvärden som motsvarar 

Naturvårdsverkets (2015) riktvärden för industribuller: 50 dB(A) vardagar kl. 06.00 - 18.00, 45 

dB(A) vardagar kl. 18.00 - 22.00, 40 dB(A) nattetid kl. 22-06 och 45 dB(A) kl. 06-22 i de fall 

verksamhet måste bedrivas under helger. Mätning av buller skall genomföras årligen, vid 

närmaste bostadshus. Bullermätning skall även efter genomföras på anmodan från 

tillsynsmyndigheten eller på goda grunder från någon av de närboende. Mätningarna skall 

genomföras i enlighet med SNV:s riktlinjer. I dagsläget innebär detta upprepade 

mätintervaller om minst 10 minuter enligt Rapport 5417 (Naturvårdsverket 2005). 

Mätningarna görs om möjligt med all verksamhet i drift. 

 

7. Damning från transportvägar, upplagsytor och andra planer ska vid behov begränsas genom 

bevattning. Transportörstup ska vid behov utrustas med bevattningssystem för 

dammbekämpning. Krossverk samt borrar ska vara försedda med dammsugande utrustning 

eller motsvarande dammreducerande teknik så att stofthalten i luft inte överstiger 20 mg/m3 

normal torr gas. 

 

8. Referensprov för vattenkvalitet vid deponiområdet tas före verksamhetsstart inom 
våtmarken, i vattendraget uppströms och nedströms området, samt i grundvattenrör och i 
närmaste brunnar, för att möjliggöra utvärdering av påverkan på yt- och grundvatten.  
 

9. Allt dag- och lakvatten från området ska samlas upp i dagvattensystemet med 

sedimentationsdam försedd med oljeavskiljande utrustning. Regelbundna kontroller av 

vattnets kvalitet ska genomföras. De föroreningsnivåer som föreslås av Stockholms läns 
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landsting (2009) får inte överskridas, då de skall gälla som begränsningsvärden för utgående 

vatten från verksamheten. 

 

För att ytterligare säkerställa vattenkvaliteten på det utgående vattnet ska detta avledas via 

översilningsyta, vilken även fungerar som flödesutjämnare vid extrema flödesnivåer genom 

att den då kan höjas upp till våtmark.  

 

Dagvatten från ”akutplattan”, där farligt avfall skall kunna lagras, skall avledas till ett separat 

dagvattensystem. Detta system skall bestå av sedimentationsdamm och oljeavskiljare, vilket 

möjliggör ytterligare rening och kontroll innan vattnet från ytan släpps ut till verksamhetens 

dagvattensystem.   

 

10. Grundvattenkvaliteten i området ska kontrolleras genom provtagning i de etablerade 

grundvattenrören, uppströms och nedströms deponin. Grundvattnets kemiska egenskaper 

får inte försämras från den rådande situationen, till följd av verksamheten. Detta bedöms 

utifrån utgångspunkten att grundvattnet inte får övergå till en sämre klass enligt de 

definitioner som presenteras i SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013). Då 

grundvattnets kemiska status kan fluktuera till följd av väder och säsongsberoende 

variationer utgör långsiktiga (bestående) förändringar det mest relevanta måttet.  

 

11. Kemisk provtagning i brunnar på närliggande fastigheter genomförs vid misstanke om 

påverkan eller på anmodan av tillsynsmyndigheten. Kvalitet eller kvantitet av dricksvatten får 

inte försämras till följd av verksamheten. 

 

12. Infarter till verksamhetsområdet ska, under tider då anläggningen inte är bemannad, hållas 

stängda så att obehöriga inte har tillträde till området.  

 

13. Deponering inom området får inte ske högre än + 53 m.ö.h.  

 

14. Verksamhetsutövaren ska senast ett år före tillståndstidens utgång lämna förslag till 

tillsynsmyndigheten avseende slutliga efterbehandlingsåtgärder samt kontrollera att 

området inte är förorenat. 

 

15. Innan verksamheten initieras måste en arkeologisk utredning genomföras och 

verksamhetens måste anpassas efter eventuella fynd som uppdagas i och med denna. Om 

fynden inte går att utreda och ta bort måste skyddszoner etableras kring fyndet. 

 

16. Innan verksamheten initieras skall den statusrapport som bifogas ansökningshandlingarna 

kompletteras med ytterligare information från provtagning av ytvatten och grundvattenrör.  

Denna kompletterade statusrapport ska sedan användas som utgångsvärde för framtida 

kontrollmätningar.   

 

 



Tillståndsansökan för planerad deponi- och återvinningsverksamhet på  
fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. 2018-08-17 

 
 

Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se 13 

 

10  OMRÅDESSKYDD 

Området ligger i utkanten av ett större område som i tidigare översiktsplan (Knivsta kommun 2006) 

pekats ut som ekologiskt känsligt. I samma översiktsplan pekas även det specifika området ut som ett 

utvecklingsområde för verksamheter. 

Verksamhetsområdet berörs i övrigt inte av några områdesskydd. 

 

11  VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Verksamheten kommer innefatta deponi av icke-farligt avfall samt återvinningsverksamhet inom 

fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5. Verksamhetstiden planeras bli ca 30 år. 

Verksamhetsområdet har en areal om ca 47 ha, varav ca 36 ha kommer att utgöras av själva deponin 

(se karta 1 ovan). I dagsläget varierar marknivån inom området mellan ca +40 till ca + 47 m.ö.h. 

(RH2000). Området innefattar kärrsumpskogar med en total yta om ca 9,5 ha, som omges av 

produktionsskog. 

Deponering kommer maximalt att innefatta deponering av 400 000 årston icke-farligt avfall/år och 

som högst ske till + 53 m.ö.h. Totalt planeras maximalt 7 miljoner ton massor deponeras inom 

området. Deponiverksamheten innefattar huvudsakligen intransport och deponering av främst leriga 

massor som inte kan förädlas. Detta innebär att deponiverksamheten kommer vara starkt kopplad till 

återvinningsverksamheten för att allt material som kan förädlas skall kunna återvinnas, medan det 

som måste deponeras kan göra det i direkt anslutning. De massor som bedöms kunna säljas vidare i 

förädlad form, främst entreprenadberg, morän, grus, asfalt, betong och tegel kommer att krossas 

och sorteras till lämpliga fraktioner som lagras på plats innan borttransport.  

Återvinningsverksamheten kommer omfatta en maximal hantering av 400 000 ton 

återvinningsmassor/år. Denna återvinning innefattar sortering och förädling av jord, sten, asfalt, 

betong, tegel och entreprenadberg för byggnadsändamål. En betydande del av detta material 

förväntas användas till jordtillverkning. I övrigt är det framförallt olika krossprodukter och utsorterat 

material som kommer lämna anläggningen. Verksamheten kommer även att innefatta flisning av t.ex. 

stubbar, rötter och andra avverkningsrester. Omfattningen av denna flisning kommer framförallt att 

bli beroende av hur mycket rester som blir kvar efter det att skogen inom verksamhetsområdet 

avverkats, men även inkommande trämaterial kan komma att flisas inom området. 

Den sammanlagda införseln av deponi- och återvinningsmassor får dock inte överstiga 600 000 

ton/år, vilket gör att detta är den maximala mängden avfall som kan tas emot vid anläggningen under 

ett enskilt år. Anledningen till att den maximala införseln av de två avfallsslagen är större än den 

maximala tillåtna införseln är att de första verksamhetsåren kommer att kräva stora mängder 

återvinningsmassor för att etablera deponin och den infrastruktur som krävs för att bedriva denna. 

Under etableringsfasen kommer i praktiken alla återvinningsmassor att användas till att förbereda 

verksamhetsområdet för den planerade verksamheten. Detta innefattar; 1. etablering av vägar med 

krossat bergmaterial, betong och asfalt. 2. Etablering av hanteringsytor och bullervallar med 

schaktmassor. 3. Förstärkning/etablering av geologisk barriär med lämpliga leror. 4. Etablering av 
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tätskikt med lämpliga leror samt etablering av dränerande skikt av grövre material, såsom t.ex. grov 

sand, krossprodukter eller liknande. 

Återvinning i form av interna konstruktioner medför dock inga uttransporter av utgående massor, 

varför den ökade återvinningen under de första åren inte medför ett ökat antal utgående 

transporter. 

Då deponering till stor del kommer ske inom, och i anslutning till, områdets myrmarker måste 

torvlagret i dessa först brytas ut. Detta medför att verksamheten även innefattar täkt av ca 150 000 

m3 torv, som sedan kommer att användas inom jordtillverkningen. 

Omfattningen av deponi- och återvinningsverksamheten blir beroende på tillgången på avfall. 

Ansökan avser därför införsel av maximalt 600 000 årston avseende alla avfallsslagen tillsammans. 

Utförsel av återvunna massor kommer maximalt att omfatta 200 000 ton/år. 

För att kunna bedriva den planerade verksamheten kommer den innefatta; sortering, krossning, 

flisning samt utschaktning och omlastning. Dessutom kräver verksamheten infrastruktur i form av 

vägar, hanteringsytor och dagvattensystem. 

 

 ARBETSTIDER 
Generellt kommer normal helgfri dagarbetstid att gälla dvs. ca 0600- 1700. Beroende på marknadsläget 

kan andra tider bli aktuella, förutsatt att de inte medför överskridande av gällande bullerriktvärden 

vid omkringliggande bebyggelse. Under sådana perioder då de generella arbetstiderna utökas kan 

intransport och utschaktning av massor fortgå fram till kl. 2200. Tillfälliga förändringar av 

verksamhetstiden måste dock föregås av samråd med tillsynsmyndigheten. Andra arbetsmoment, 

såsom t.ex. sortering och återvinning kommer inte heller under dessa perioder pågå efter kl. 1700. 

Krossning kommer endast ske kampanjvis och för att minimera störning för närboende kommer den 

inte att bedrivas under perioden maj t.o.m. augusti. Även flisning kommer ske i kampanjer, vartefter 

en tillräcklig mängd trärester ansamlats. 

 

 TRANSPORTER 
Intransporter av massor och uttransporter av bearbetade produkter kommer att ske via väg 273, och 

därifrån huvudsakligen (uppskattningsvis 90%) söderut till väg 77 (se karta 2 nedan).   
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Karta 2. Verksamhetsområdets lokalisering samt den huvudsakliga transportvägen.  

Antalet transporter och transportintensiteten per dygn blir beroende av produktionstakt och 

efterfrågan. Vid den maximala driftsomfattningen med 600 000 ton avfall/år blir antalet 

transportrörelser ca 140 stycken/dag, baserat på 250 arbetsdagar och en medellast på 35 ton/bil. 

Dessa transporter beräknas medföra en ökning om ca 65 % av de tunga transporterna och ca 7 % av 

det totala antalet transporter som trafikerar väg 273. På väg 77 utgör transporterna ca 27,5 % av de 

tunga transporterna och ca 3,5 % av det totala antalet transporter. Återvunna massor kommer 

huvudsakligen transporteras ut från området med returlass, och förväntas därmed inte påverka det 

totala antalet transporter i någon större utsträckning.  

 

 KONTROLL AV AVFALLET 
Avfall som deponeras skall i huvudsak vara karakteriserat redan på den plats där avfallet produceras, 

i enlighet med NFS 2004:10. Föreskrifterna kungör att avfallsproducenten ska se till att den 

grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. 

Avfall som inte är kategoriserat på förhand skall läggas på den särskilda hanteringsyta som är avsedd 

för outredda massor. Denna yta kommer även att användas som ”akutplatta” för lass som misstänks 

kunna innehålla föroreningar. Samtliga massor som tippas på denna yta kommer att kategoriseras 

under bolagets försorg och sedan hanteras efter vad föroreningsnivåerna tillåter. 

För sådant material som inte undantas kraven på provning enligt NFS 2004:10 krävs 

verifikation/analysresultat på att halterna av föroreningar och deras lakbarhet klarar de krav som 

ställs för den aktuella deponiklassen. 

Allt avfall som anländer registreras vid en vågstation och besiktigas okulärt avseende föroreningar 

som organiskt material och främmande föremål i schaktmassorna, såsom t.ex. rördelar, markduk 

mm. Asfalten kontrolleras vara ren från stenkolstjära genom analys av PAH:er eller sprayning med vit 

asfaltsfärg och belysning med UV-ljus. Massorna tippas sedan på anvisad plats.   
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Bolaget kommer också att, i egen regi eller utlagt på entreprenad, utföra löpande kontroller på 

inkommande massor enligt ett uppsatt kontrollprogram. Kontrollerna utförs dels i form av 

fältprovtagning och dels genom analys på laboratorium. 

 

 KEMIKALIE- OCH AVFALLSHANTERING  
Kemikalier hanteras inte i verksamheten, med undantag för sådana som associeras med 

maskinparken (såsom dieselbränsle, smörj- och hydrauloljor, fett, avfettningsmedel, spolarvätska och 

glykol). Uppställning av fordon och bränslecisterner sker på iordningsställd, hårdgjord, hanteringsyta 

inom återvinningsområdet, där avrinnande vatten samlas upp och passerar en kontrolldamm med 

oljeavskiljande utrustning innan vattnet leds vidare till utanförliggande dikessystem. På denna yta 

sker även mindre reparationer och service på maskinparken.  

Behovet av vatten och avloppshantering blir beroende på om manskapsbodar ska ställas upp 

permanent under verksamhetstiden. Om så blir fallet får en lämplig avloppshantering diskuteras med 

kommunens bygg- och miljönämnd. 

Av de avfallsmassor som körs in och sorteras ska i princip allt kunna återvinnas eller deponeras på 

plats. Skulle någon ytterligare deponirest ändå uppstå körs det antingen tillbaka till leverantören eller 

deponeras i egen regi på lämplig annan deponianläggning.   

 

12 VATTENVERKSAMHET 

Verksamheten kommer medföra tre olika ingrepp som innebär vattenverksamhet:  

1) Etablering av deponin kommer medföra att vatten från fuktområdena leds/pumpas bort så att de 

avvattnas.  

2) En mindre del av vattendraget i verksamhetens östra delar kommer att ledas om för att ge plats åt 

verksamhetens dagvattendam och översilningsyta, samt säkerställa att vatten söderifrån kan passera 

verksamheten.  

3) Den del av den befintliga myrmarken som är belägen inom Hjälmsta 3:5 kommer tillåtas höjas. 

Höjningen genomförs inom ramen för den kompensationsåtgärd som syftar till att öka myrmarkens 

naturvärde och motverka den igenväxning som i dagsläget pågår inom området.  

I enlighet med MB 11 kap 3§ definieras att ”en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att 

förändra vattnets djup eller läge” som vattenverksamhet. Därmed bör den planerade avvattningen 

och omdragningen betraktas som vattenverksamhet.  

Förslag på omdragning av vattendraget presenteras i karta 3 nedan, samt karta K-4 i bilaga 4. Då 

omdragning och avvattning kommer ske inom fastigheten Hjälmsta 3:3 har sökanden via avtal 

säkerställt rådighet att genomföra de planerade åtgärderna. De fastigheter som bedöms vara 

sakägare för vattenverksamheten har identifierats och inkluderats i vattensamrådet.  
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Karta 3. Planerad omdragning av vattendraget inom Hjälmsta 3:3 samt de fastigheter som anses vara sakägare 

för vattenverksamheten. 

Avvattning av fuktområden kommer att genomföras genom sänkning av naturliga trösklar via 

grävning/utsprängning. Vid behov kan vatten även komma att pumpas ut från lågpunkter, för att 

skynda på processen. Denna avvattning kommer att medföra att torven inom myrmarkerna 

avvattnas och därmed torrläggs, så att den sedan enklare kan brytas. 

Det dike som skall dras om är relativt litet (<0,5 m brett) och har en liten vattenföring, då det endast 

avvattnar ett mindre område söder om verksamhetsområdet (se hydrogeologisk utredning i bilaga 

11). Eftersom verksamheten inte ligger i anslutning till några vattenförekomster medför den 

planerade vattenverksamheten inte något behov av strandskyddsdispens. 

Rent praktiskt kommer omdragningen av vattendraget att genomföras genom att en torrfåra grävs 

längsmed den nya sträckningen. När denna tätats och återvegeterats kommer vattnet att ledas om 

vid respektive anslutningspunkt. Detta medför att arbete och byggtid i vatten blir mycket begränsad, 

då omledning sker till en färdig fåra. För att minimera störningar av vattendragets (och nedströms 

liggande) ekosystem kommer arbetet att genomföras under senhösten, då det förekommer betydligt 

färre känsliga livscykelstadier än under de varmare månaderna. Den grumling som eventuellt skulle 

kunna uppkomma direkt efter anslutning av den nya sträckan kommer att ske under senhöst/vinter, 

vilket är den period då den åstadkommer minst skada. Genom att den nya fåran vegeteras innan 

vattnet leds om kommer dock grumling minimeras. 

Vid planering av verksamheten har alternativ till den planerade vattenverksamheten diskuterats.  
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Att inte avvattna myrmarkerna och låta torven ligga kvar anses dock som ett ohållbart alternativ då 

detta skulle innebära att deponering skulle ske i fuktområden, vilket försvårar etablering av 

erforderliga tätskikt. Dessutom skulle deponering på torven innebära att deponin underlagras av en 

betydande mängd organiskt material, vilket medför risk för gasbildning.  

Alternativet till att inte dra om vattendraget skulle medföra att dagvattensystemets damm skulle 

behöva anläggas med mindre storlek. Detta anses ofördelaktigt, då en större dagvattendamm 

medför en längre omsättningstid, vilket bidrar till bättre dagvattenrening. Alternativt skulle dammen 

behöva tillföras vatten från uppströms liggande naturmark (inom Husby-Åby 1:5), vilket skulle 

medföra inblandning av vatten som inte kommer från verksamheten. En sådan inblandning skulle 

medföra utspädning av dagvattnet i dammen, vilket medför missvisande föroreningskoncentrationer 

vid kontroll av det vatten som lämnar verksamheten. 

Då det finns ett markavvattningsföretag (bilaga 16) med båtnadsområde uppströms (inom Husby-Åby 

1:5) innebär omdragningen av vattendraget en mindre förändring av detta. Förändringen innebär 

dock bara ändrat lopp längs en kortare delsträcka, och påverkar inte funktionen eller möjligheten att 

avvattna båtnadsområdet.  

Torrläggning av myrmarkerna kommer att göras genom utdikning samt pumpning (vid behov). Då 

detta innebär markavvattning medför det vattenverksamhet, men denna kommer helt och hållet att 

bedrivas inom verksamhetsområdet. Så länge dagvattensystemet är etablerat innan utdikningen sker 

bedöms åtgärden inte medföra grumling i nedanförliggande vattendrag.  

Även höjningen av myrmarken inom Hjälmsta 3:5 (inom ramen för den planerade 

kompensationsåtgärden) bedöms innefatta vattenverksamhet, då vatten från detta område 

inledningsvis kommer att få ett annat lopp innan det ansluter till samma vattendrag som det i 

dagsläget tillförs (se beskrivning i bilaga 14). Alla åtgärder kommer att genomföras inom Hjälmsta 3:3 

och Hjälmsta 3:5. Utöver den uppdämning som sker på gränsen mellan dessa fastigheter (till följd av 

etablering av själva deponin), och den avsedda höjningen av vattennivån inom myrmarken, kommer 

inga trösklar eller vattennivåer ändras.   

Ytterligare beskrivning av vattenverksamheten återfinns i den Tekniska beskrivningen (bilaga 3). 

 

13  VAL AV PLATS 

En grundförutsättning vid inventeringen av alternativa områden är att dessa ligger inom samma 

avsättningsområde för deponimassor samt återvunna massor. Tillgång till ett större vägnät är av 

största vikt då transportvägarna måste klara det ökade antalet transporter utan oacceptabla 

störningar på närmiljön. Vidare krävs lämpliga områden med motsvarande areal som har de 

geologiska egenskaper som krävs för att kunna etablera denna typ av verksamhet på ett säkert sätt.  

För att identifiera lämpliga alternativ har först och främst alla befintliga deponier för icke-farligt eller 

farligt avfall inom Uppsala och Stockholms län identifierats (se MKB i bilaga 2 för mer utförlig 

presentation). Dessutom har huvudalternativet jämförts med etablering av en likvärdig verksamhet 

inom annan oexploaterad skogsmark i närområdet (d.v.s. Knivsta kommun). Alternativet till den 

föreslagna verksamheten (huvudalternativet) anses därmed vara att utöka en befintlig anläggning av 

samma typ eller att etablera den inom ett annat oexploaterat skogsområde. 
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Den utvärdering som görs i MKB konstaterar att huvudalternativet medför mycket goda möjligheter 

till uppsamling av lakvatten från deponin då det underlagras av ett lerlager med relativt stor 

mäktighet. Då detta lager är en naturgiven förutsättning är det inte beroende av en artificiell 

konstruktion, utan det finns en effektiv naturlig barriär som förhindrar infiltration till grundvattnet. 

Områdets topografiska utformning medför dessutom att allt vatten avrinner mot naturliga 

lågpunkter i lågområdenas mitt, där det på ett säkert sätt kan ledas vidare mot verksamhetens 

dagvattenreningssystem. Då lågområdenas centrala delar dessutom underlagras av de tjockaste 

lerlagren är risken för att infiltration av förorenat vatten mycket liten. Det är även fördelaktigt att 

samla upp allt lakvatten från deponin i mitten av deponikroppen, så att det inte behöver rinna i 

öppna diken. När deponin på sikt avslutats och efterbehandlats innebär avsaknaden av öppna diken 

att risken minskar för att de skall växa igen eller att funktionen skall försämras av andra skäl. 

Sammantaget bedöms huvudalternativet medföra relativt unika förutsättningar för etablering av en 

deponi för icke-farligt avfall, då det erbjuder geologiska förutsättningar som möjliggör en effektiv 

uppsamling av lakvatten. Då alternativet dessutom är lokaliserat inom ett område med lämpliga 

lokala och logistiska förutsättningar bedöms det utgöra det mest lämpliga alternativet. MKB 

fokuserar därför på att utvärdera huvudalternativets förväntade miljökonsekvenser samt jämföra 

dessa med nollalternativet.  

 

14  ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV MILJÖPÅVERKAN 

Etablering av en deponi och återvinningsverksamhet vid Hjälmsta kan förväntas medföra inverkan på 

en rad olika miljöaspekter. Under samrådsarbetet, samt under arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningen, har följande aspekter framkommit som särskilt beaktningsvärda: 

biologisk mångfald, påverkan på yt- och grundvatten, landskapsbild, rekreation, kulturmiljö, buller, 

trafik samt utsläpp till luft. Av dessa utgör påverkan på vatten och den biologiska mångfalden de 

aspekter som tillskrivs störst betydelse, till följd av verksamhetens art.  

Det planerade verksamhetsområdet har en areal om ca 47 ha, varav huvuddelen utgörs av höglänt 

skogsmark. Området innefattar även kärrsumpskogar med en total yta om ca 9,5 ha. I dagsläget 

varierar marknivån inom området mellan ca +40 till ca + 47 m.ö.h. (RH2000).  

Utöver de förekommande våtmarkerna inhyser området och omkringliggande mark inga särskilda 

intressen för friluftslivet eller dokumenterade naturvärden i form av skyddsvärd natur eller hotade 

arter.  

Inom det föreslagna verksamhetsområdet förekommer inga rapporterade fornlämningar.  

Närområdet kring platsen är glesbebyggt och närmaste bebyggelse återfinns längs väg 273, ca 350 

meter söder om det föreslagna deponiområdet på fastigheten Husby-Åby 13:1, och 800 meter norr 

om området på andra sidan om vägen vid fastigheten Vackerberga 3:7.  

I direkt anslutning till områdets östra del löper väg 273 i nord-sydlig riktning. Denna utgör en relativt 

tungt trafikerad landsväg med en genomsnittlig daglig trafikbelastning om ca 2 200 fordon, varav ca 

200 utgörs av tung trafik. 

Området berör inga riksintressen för natur-, kultur, geologi- eller friluftsliv.  
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Området ligger i utkanten av ett större område som tidigare pekats ut som ekologiskt känsligt (ÖP, 

Knivsta kommun 2006). 

Det förekommer inga klassificerade yt- eller grundvattenförekomster i närheten av verksamheten. 

Närmsta statusklassade vattenförekomst utgörs av an bäck ca 3,5 km väster om verksamheten som 

mynnar i Långsjön vid Almunge. Detta vattendrag är dock beläget i ett annat avrinningsområde. 

Vattendraget har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status (VISS). Enligt gällande 

miljökvalitetsnorm (MKN) skall vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till 2027. 

Närmsta nedströms liggande klassificerade vattenförekomst utgörs av Sävjaån som i dagsläget har 

måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt gällande miljökvalitetsnorm (MKN) 

skall vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till 2027 (VISS).  Sävjaån ligger dock >7 km norr 

om verksamhetsområdet, vilket gör att vattnet passerar en rad mindre vattendrag och våtmarker 

innan det slutligen når Sävjaån. Att dessa vattendrag inte uppnår god ekologisk eller kemisk status 

beror på betydande påverkan från framförallt jordbruk samt urban markanvändning. 

Närmsta klassificerade grundvattenförekomst utgörs av Stockholmsåsen-Åslunda som ligger ca 8 km 

sydväst om verksamhetsområdet. Denna grundvattenförekomst bedöms ha god kemisk och 

kvantitativ status. Då denna grundvattenförekomst ligger så pass långt bort, i ett annat 

avrinningsområde, bedöms den inte vara kopplad till verksamhetsområdet. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vilka miljökonsekvenser den planerade verksamheten kan 

förväntas medföra på denna miljö. Se MKB-dokumentet (bilaga 2) för en mer utförlig beskrivning av 

miljökonsekvenserna, rådande förhållanden samt nollalternativ.  

 

  VATTEN  
Den tilltänkta deponi- och återvinningsverksamheten kan komma att medföra utsläpp till vatten i 

form av genomsläpp till grundvatten och urlakning/dagvattenavrinning från verksamheten. 

Då allt avrinnande dagvatten från både deponi och återvinning kommer att samlas upp i 

verksamhetens dagvattensystem kommer ingen diffus avrinning att ske. Detta möjliggör rening och 

kontroll av utgående vatten, vilket säkerställer god kunskap om vattnets kemiska kvalitet. Då det i 

deponin handlar om icke-farligt avfall bedöms koncentrationerna av förorenande ämnen i lakvatten 

därifrån generellt vara låga, och de kommer ytterligare att reduceras i dagvattenreningssystemet (se 

teknisk beskrivning i bilaga 3 för beskrivning av dagvattensystemet och dess reningskapacitet). 

Påverkan på grundvatten bedöms bli liten då deponiverksamheten kommer att bedrivas ovanpå en 

geologisk skyddsbarriär med låg genomsläpplighet. Återvinningen kommer att bedrivas på 

hårdgjorda ytor, vilket medför att infiltrationen från dessa kommer bli liten.  

Då verksamheten ligger långt ifrån statusklassade yt- och grundvattenförekomster bedöms den inte 

riskera att försvåra att några miljökvalitetsnormer för vatten efterlevs. 

Förutsatt att de föreslagna åtgärderna genomförs på ett korrekt sätt bedöms påverkan på yt- och 

grundvatten bli liten. Detta måste dock övervakas löpande genom provtagning av yt- och 

grundvatten, så att ytterligare åtgärder kan vidtas om negativ påverkan skulle påvisas.  
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 BULLER 
Buller kommer att alstras från de tunga transporterna samt krossning av berg och betong, flisning av 

trärester, jordsortering, bandschaktmaskin, hjullastare, grävmaskiner och schaktbil. 

Detta kommer resultera i en viss bullerspridning som kommer påverka närliggande bebyggelse. 

Bullerutredningen visar att utan bullerreducerande åtgärder kan verksamheten resultera i att den 

ekvivalenta ljudnivån vid närmaste bostad (på fastigheten Husby-Åby 13:1, adress Vilsten 14) blir 55 

dB(A), vilket innebär att gällande bullerriktvärde (50 dB(A)) då skulle överskridas. Inga andra 

bostadshus bedöms dock kunna påverkas av bullerspridning från verksamhetsområdet näst närmsta 

fastighet återfinns i 40–45 dB(A)-zonen (se bilaga 10).  

Bullerutredningens beräkningar visar dock att den ekvivalenta bullernivån kan reduceras till <50 

dB(A) (49 dB(A)) genom uppförande av en 8 m hög bullervall i verksamhetsområdets sydöstra hörn. 

Då det endast är en fastighet som bedöms drabbas av verksamhetsbullret i någon större omfattning 

föreslår verksamhetsutövaren viss överdimensionering av denna bullervall (d.v.s. minst 10 m hög). 

Dessutom planeras bullervallen dras hela vägen ut till väg 273, för att skärma allt buller från 

verksamhetsområdet mot syd. Syftet med detta är att ytterligare minska bullernivån vid Husby-Åby 

13:1 och därmed minimera den störning som verksamheten medför.   

En bullervall planeras även i hanteringsytans norra del, för att minska bullerspridning samt visuell 

påverkan från verksamheten. Tanken är att skärma av samtliga störande moment så mycket som 

möjligt, för att minimera negativ påverkan i form av buller från verksamheten. Se karta K-2 i bilaga 4 

för närmare beskrivning av de planerade bullervallarnas sträckningar. 

Då väg 273 redan trafikeras av en betydande mängd tung trafik (ca 200 tunga fordon/dygn) 

konstaterar bullerutredningen att trafiktillskottet från verksamheten endast kommer att medföra en 

försumbar ökning av den ekvivalenta ljudnivån. Dimensioneringsförutsättningar med avseende på 

trafikbuller vid bostäder förändras inte med tillkommande transporter av massor till verksamheten. 

Bullerförordningens riktvärden för trafikbuller bedöms innehållas vid bostaden närmast söder om 

verksamheten, Husby-Åby 13:1.  

Förutsatt att den föreslagna bullervallen etableras i enlighet med vad som beskrivs i 

bullerutredningen bedöms verksamheten inte medföra att några miljökvalitetsnormer för buller 

överskrids. 

Egenkontrollen kommer att innefatta regelbundna bullermätningar, så att ytterligare 

bullerreducerande åtgärder kan vidtas om behov skulle uppkomma. 

 

  BIOLOGISK MÅNGFALD  
Då den planerade verksamheten innefattar etablering av en relativt stor deponi kommer de ytor som 

tas i anspråk av deponikroppen att förändras permanent genom uppfyllnad. Detta innebär att de 

naturmiljöer som i dagsläget förekommer kommer gå förlorade och ersättas med ett höjdområde. 

När verksamheten avslutats kommer detta område att efterbehandlas vilket innebär att deponin 

övergår i ett bevuxet höjdområde.  

Enligt den föreslagna efterbehandlingsplanen kommer verksamhetsområdet att återgå till 

naturmark, men med annorlunda karaktär än idag. De delar som inte utgörs av själva deponikroppen 

kan återställas genom att vägar och hanteringsytor bryts upp och återvegeteras. 
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Den damm/våtmark som etableras i samband med uppförande av dagvattensystemet kommer att 

lämnas kvar. Då den även fortsatt kommer att tillföras det vatten som kommer från 

deponin/höjdområdet kan den förväntas bibehålla en våtmarkskaraktär under lång tid. Den del som 

utgörs av dammen kommer få karaktär av en mindre sjö medan efterföljande översilningsområde 

kan förväntas övergå i en mindre fuktskog på längre sikt. Dagvattenreningssystemet kan därmed 

även i framtiden förväntas fortsätta rena vatten och jämna ut de flöden som uppkommer under 

perioder med stor nederbörd. Även om deponins topptätning medför att endast begränsade 

vattenmängder kommer kunna tränga ned i deponimassorna kommer den nederbörd som faller 

inom verksamhetsområdet avrinna som ytvatten, vilket kommer att avrinna till dagvattensystemet. 

Den kompensationsåtgärd som planeras på grannfastigheten (Hjälmsta 3:5) förväntas bidra till ökade 

naturvärden, då de 6,6 ha torvmark där vattennivån kommer höjas får en mer uttalad 

våtmarkskaraktär. Då höjningen medför att vattnet kommer att stå över dagens torvnivå kommer det 

periodvis att finnas en öppen vattenspegel inom området, vilket kan förväntas gynna fågellivet. Den 

ökade vattennivån kan dessutom förväntas medföra att många av de mindre träd som står ute i 

myren dör, vilket bidrar till att skapa död ved i direkt anslutning till vatten, vilket kan förväntas gynna 

mer ovanliga insekter, svampar kryptogamer. Sammantaget bedöms de naturvärden som går 

förlorade när myrmarkerna inom Hjälmsta 3:3 tas i anspråk kompenseras av ökade naturvärden inom 

Hjälmsta 3:5, vilket förväntas leda till likvärdiga eller högre naturvärden i närområdet.  

 

  LANDSKAPSBILD, REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Under verksamhetens drift kommer i stort sett hela verksamhetsområdet att vara otillgängligt för 

allmänheten, till följd av de aktiviteter den medför. Verksamheten kommer även att bidra med 

bullerstörning, vilket gör det mindre attraktivt att vistas i dess direkta närhet.  

På längre sikt kommer den planerade deponiverksamheten påverka områdets topografi genom att 

befintlig marknivå höjs upp med som mest 13 m (från + 40 m.ö.h. till 53 m.ö.h.). Denna utfyllnad 

innebär framförallt att topografiska lågområden försvinner och området istället övergår i ett 

sammanhängande höjdområde, med en platå mellan +52 och +53 m.ö.h (se efterbehandlingskarta K-

3, bilaga 4).  

För att underlätta för myndigheter och allmänhet att ta ställning till den planerade deponins 

påverkan på landskapsbilden har en 3D-modell skapats. Denna modell presenteras i sin helhet på 

http://samradsportalen.se/hjalmsta. I MKB (bilaga 2) återfinns även stillbilder från denna 3D-modell, 

som visar verksamhetens utformning och proportioner i relation till det omgivande landskapet. 

 

 KULTURMILJÖ 
Det förekommer inga kända kulturmiljölämningar inom verksamhetsområdet. Närmsta fornlämning 

återfinns ca 300 m sydöst om verksamhetsområdet, vid Vilsten. Denna fornlämning utgörs av ett 

naturföremål i form av ett block som drottning Kristina skall ha vilat sig mot när hon var på 

genomresa.  

http://samradsportalen.se/hjalmsta
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För att utreda behovet av en arkeologisk utredning inom området har sökanden skickat in en 

förfrågan till Länsstyrelsen i Uppsala län, som bedömt att det bör genomföras en arkeologisk 

utredning inom området.  

Sökanden och dennes representant har därför sedan början på maj 2017 försökt få till stånd en sådan 

utredning. Ärendegången redovisas i MKB (bilaga 2) samt i samrådshandlingarna (bilaga 6+7). 

Då det ännu inte genomförts någon arkeologisk utredning till följd av myndighetens långa 

handläggningstid och problem att föreslå en relevant avgränsning/metod föreslår sökanden att den 

arkeologiska utredningen istället skrivs in som ett villkor i ett eventuellt framtida tillstånd.  

Detta villkor skulle då innefatta att en arkeologisk utredning måste genomföras i enlighet med de 

krav som Länsantikvarien ställer. Om en fornlämning hittas måste denna utredas och om det sedan 

är möjligt kan den tas bort. Om det är en fornlämning som inte kan tas bort måste verksamhetens 

utformning anpassas så att en skyddszon kan etableras runt fornlämningen.  

När den arkeologiska utredningen färdigställts kommer den att tillföras ansökningshandlingarna som 

bilaga 12. Där kommer det även att framgå hur verksamheten anpassats för att efterfölja de krav 

som eventuella arkeologiska fynd medför. 

 

 TRAFIK  
Beräknat på en sammanlagd årlig införsel av 600 000 ton deponi- och återvinningsmassor blir antalet 

transportrörelser ca 140 stycken/dag (d.v.s. 70 tur och retur transporter), baserat på 250 arbetsdagar 

och en medellast på 35 ton/bil.  

Dessa transporter beräknas medföra en ökning om ca 65 % av de tunga transporterna och ca 7 % av 

det totala antalet transporter som trafikerar väg 273. På väg 77 utgör transporterna ca 27,5 % av de 

tunga transporterna och ca 3,5 % av det totala antalet transporter. 

Samtliga beräkningar är baserade på ett ”worst case scenario” där både deponi och 

återvinningsverksamheten bedrivs i maximal takt. Detta kan endast förväntas ske under begränsade 

perioder. Då verksamheten avses bedrivas under lång tid (sökt verksamhetstid är 30 år) kan 

mottagningen av schaktmassor istället förväntas fördelas mer jämnt under verksamhetstiden. Om 

mottagning av deponimassor istället skulle spridas ut över verksamhetstiden skulle 

mottagningstakten av deponimassor istället bli ca 200 000 ton/år, d.v.s. halva den mottagningstakt 

som ligger till grund för beräkningen ovan.  

Uttransport av återvunna produkter beräknas huvudsakligen ske med returlass. I den mån det inte är 

möjligt skall utgående transporter inte medföra att den totala årliga hanteringen ökar, varför 

utgående lass med återvinningsmassor i så fall skall räknas av från den maximala hanteringen (d.v.s. 

mottagning av deponi- och återvinningsmassor). Detta innebär att det ”worst case scenario” som 

presenteras ovan inte skall överskridas och den totala hanteringen inte skall överstiga 600 000 

ton/år. Denna begränsning innebär ett incitament att samordna transporterna så effektivt som 

möjligt, vilket leder till minskade utsläpp då färre bilar kommer att gå tomma från anläggningen. 

Sammantaget kommer verksamhetens planerade omfattning att medföra en betydande ökning av de 

tunga transporterna på väg 273, medan påverkan på den totala trafikvolymen blir relativt liten. Då 
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väg 273 är en bred landsväg i gott skick bedöms ökningen av de tunga transporter som verksamheten 

medför kunna tillföras vägen utan påverkan på trafiksäkerheten. 

Trafikverket har i sitt yttrande (bilaga 7) inte gjort någon annan bedömning, utan betonar istället 

vikten av att utfarten anläggs på ett säkert sätt, vilket skall säkerställas genom de åtgärder som 

föreslås. 

 

 UTSLÄPP TILL LUFT 
Etablering av deponin och återvinningsverksamheten kommer att ge upphov till ökade avgasutsläpp 

till luft, samt diffus damning till omgivande områden. Då verksamheten innefattar hantering av 

finkorniga massor bedöms spridning av PM10 utgöra den största risken. Miljökvalitetsnormen 

fastslår att halterna av PM10 (partiklar med en storlek av ca 10 µm) inte får överstiga 50 µg/m3 under 

mer än 35 dagar/år, och medelhalten skall understiga 40 µg/m3 under ett år (Luftkvalitetsförordning 

2010:477). Det kan inte förväntas att dessa normer kommer att överskridas då årsmedelvärden i 

betydligt mer trafikerade och tätbebyggda områden normalt inte överskrids till följd av trafiken. 

Exempelvis låg årsmedelvärdena för Stockholms 7 mätstationer mellan 9–26 µg/m3 under 2017 (SLB 

2018). 

Förutsatt att kross- och sorterverk är försedda med fullgoda dammsugare bör dammspridningen 

kunna reduceras så pass mycket att den inte medför negativa konsekvenser i omgivande mark. 

Dammbelastningen bör dock ändå kontrolleras okulärt genom observationer i omgivningen så att 

den inte blir av en omfattning som medför störningar vid närliggande bebyggelse eller antas medföra 

att rådande miljökvalitetsnormer för partiklar överskrids.  

Inte heller gällande riktvärden för utsläpp av kväveoxider kan förväntas överskridas i samband med 

den ansökta verksamheten. Miljökvalitetsnormen fastslår att årsmedelvärden inte får överstiga 40 

µg/m3 (Luftkvalitetsförordning 2010:477). Återigen kan detta jämföras med betydligt mer trafikerade 

områden där årsmedelvärdena vid Stockholms 7 mätstationer låg mellan 28–35 µg/m3 under 2017 

(SLB 2018). Vid dessa mätstationer är trafiken betydligt högre och luftomsättningen väsentligt sämre.  

Bolagets egna lastbilar och arbetsmaskiner kommer hålla hög standard med avseende på miljöklass, 

vilket innebär att de nyare lastbilarna klassas som Euro 6 och de nyare arbetsmaskinerna klarar 

kraven för Steg IV. Bolaget kommer löpande att förnya fordonsflottan, vilket medför att äldre 

maskiner succesivt byts ut mot maskiner med en högre miljöklass. Avgasernas innehåll av skadliga 

ämnen minskar också successivt i takt med allt renare dieselkvaliteter och motorer tas fram. Då 

verksamheten bedrivs i ett öppet landskap och avgränsas av skog föreligger mycket liten risk att 

utsläppen skulle kunna bidra till att gällande riktvärden överskrids.  

 

 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Då huvuddelen av det planerade deponiområdet har relativt tunna jordlager är risken för sättningar 

generellt liten. Leran inom våtmarkerna har en är väl packad och omges av bergväggar, vilket gör att 

risken för kalvning är liten. Detta innebär att deponin kan förväntas komma att utgöra ett 

geotekniskt stabilt höjdområde i landskapet. 
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Kartering av våtmarkernas torv- och lerlager (bilaga 13) visar att den lera som underlagrar 

myrmarkerna utgör blandade fraktioner med en hög lerhalt, vilket innebär att den har en 

vattengenomsläpplighet om < 10-9 m/s. Detta uppfyller de krav på den geologiska barriärens täthet 

som ställs i deponiförordningen (2001:512).   

Då deponiområdet kommer att förses med geologisk barriär och tätskikt kan infiltrationen inom 

området förväntas minska. Detta är en del av de säkerhetsåtgärder som skall säkerställa att 

verksamheten inte påverkar grundvattnet, varför infiltrationsminskningen är planerad. Flödet i 

omkringliggande brunnar är dock så pass stort (se hydrogeologisk undersökning i bilaga 11) att 

minskad infiltration inom detta avgränsade område inte kommer medföra några betydande 

försämringar. 

Då området redan i dagsläget domineras av tätt berg och lågområden med tät lera har platsen redan 

i dagsläget goda förutsättningar för uppsamling av lakvatten. Etablering av geologisk barriär och 

tätskikt inom deponiområdet kommer ytterligare förbättra dessa förutsättningar så att kraven i 

deponiförordningen kan efterlevas. Områdets naturliga avrinning går österut mot den planerade 

dagvattendammen, varför i stort sett allt vatten kommer att kunna avgå som ytvatten och därmed 

samlas upp på ett effektivt sätt. 

Sammantaget har området goda geologiska förutsättningar för etablering av en deponi för icke-

farligt avfall, både med avseende på geoteknisk stabilitet samt uppsamling av vatten. 

 

 SAMMANTAGEN BEDÖMNING 
Sammanfattningsvis bedöms de negativa konsekvenserna av den planerade verksamheten vara 

begränsade och inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.  

För att verksamheten skall kunna bedrivas utan betydande störningar på miljö och människors hälsa 

krävs dock att de åtgärder som föreslås i MKB efterlevs i största möjliga utsträckning, varför de 

inkorporerats i villkorsförslag och verksamhetens tekniska utformning. Dessutom skall påverkan 

övervakas kontinuerligt genom löpande kontroller för att säkerställa att inga oväntade negativa 

konsekvenser uppkommer. Samhällsnyttan av den planerade verksamheten bedöms vara så pass 

betydande att de risker och förändringar som verksamheten medför kan anses vara motiverade. 

Det planerade verksamhetsområdet har dessutom mycket gynnsamma naturgivna förutsättningar, 

vilket underlättar drift av en deponi- och återvinningsanläggning på ett miljömässigt säkert sätt. 
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15  ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA MILJÖPÅVERKAN  

Vatten 

Spridning av föroreningar till grundvatten undviks genom att verksamheten kommer bedrivas på en 

geologisk barriär med överlagrande tätskikt och dräneringsskikt som alla uppfyller de krav som ställs i 

Förordning (2001:512) om deponering av avfall. Då det handlar om en deponi för icke-farligt avfall 

kommer det krävas att den geologiska barriären har en permeabilitet motsvarande 10-9 

meter/sekund och en mäktighet om minst 1 m. Barriärens tjocklek får aldrig underskrida en 

mäktighet om 0,5 m. 

Ovan den geologiska barriären skall det etableras ett dränerande materialskikt som är minst 0,5 

meter tjockt och ett uppsamlingssystem för lakvatten.  Detta skall överlagras av ett tätskikt. 

Tätningen, materialskiktet och uppsamlingssystemet skall konstrueras så att lakvatten inte läcker 

med mer än 50 liter per kvadratmeter och år. 

Koncentrationen av förorenande ämnen i det avrinnande dagvattnet kommer att reduceras i 

reningssystemet.  

Allt inkommande avfall kommer att karakteriseras och kontrolleras i enlighet med NFS 2004:10, för 

att säkerställa att endast avfall som anläggningen är anpassad för tas emot. 

Återvinningshanteringen och lagringen av de återvunna produkterna kommer att ske på tätgjorda 

ytor. Ytorna anläggs så att ytvattenavledningen sker till sedimentationsdamm med oljeavskiljande 

utrustning och efterföljande våtmark/översilningsyta. Detta möjliggör löpande kontroll av utgående 

vatten, samt effektiv reduktion av partiklar. Systemet kommer även kunna skilja av petroleumrester 

och bidra till att reducera utgående koncentrationer av tungmetaller. 

För att säkerställa att verksamheten inte medför negativ påverkan på yt- eller grundvatten kommer 

löpande provtagningar att ske i både grundvattenrör kring verksamhetsområdet samt i utgående 

vatten, innan det tillförs vattendraget. 

 

Buller 

En minst 10 m hög bullervall avses etableras längsmed verksamhetsområdets sydöstra hörn Denna 

bullervall skall löpa hela vägen från krossplanen till väg 273, för att minska bullerspridningen mot 

närboende söder ut. Bullervallar kommer också anläggas längs återvinningsytans östra och norra del 

för att säkerställa att buller från stubb- och ris-kross samt sorterutrustning inom återvinningen inte 

medför att gällande bullerriktvärden överskrids. 

De mest bulleralstrande arbetsmomenten skall genomföras i skyddade lägen. Detta innebär att de 

skall omges av materialupplag och bullervallar i största möjliga mån. 

Då krossning och bearbetning av sten och berg kommer utgöra det absolut mest bulleralstrande 

arbetsmomentet skall det inte bedrivas alls under sommaren. Krossning av sten och berg kommer 

endast ske kampanjvis och för att minimera störning för närboende kommer den inte att bedrivas 

under perioden maj t.o.m. augusti.  
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Biologisk mångfald 

I samband med etablering av verksamhetens dagvattenreningssystem kommer en stor damm samt 

en efterföljande översilningsyta/våtmark att etableras. Dessa planeras överdimensioneras mot vad 

som normalt krävs för denna typ av verksamhet, för att ge en bättre vattenrening samt skapa en 

våtmarksmiljö som kan lämnas kvar även efter det att verksamheten avslutats. Den totala ytan av 

detta system beräknas till knappt 1 ha, vilket kommer fördelas på en damm med permanent stående 

vatten och en översilningsyta/våtmark som svämmas över och fylls upp vid höga vattenflöden. Detta 

bedöms tillföra nya typer av naturvärden till området, som delvis kompletterar de 

funktioner/biotoper som går förlorade i samband med att myrmarkerna tas i anspråk. 

I den mån det är möjligt att spara enskilda naturvärdesobjekt i områdets kantzoner skall detta göras. 

I och med att myrmarkerna inom verksamhetsområdet kommer gå förlorade planeras en 

kompensationsåtgärd på den i norr angränsande fastigheten Hjälmsta 3:5 (se bilaga 14 för mer 

utförlig beskrivning av kompensationsåtgärden). Denna fastighet innefattar en ca 6,6 ha del av 

myrmarken som i dagsläget sitter ihop med de lägre liggande myrmarkerna inom Hjälmsta 3:3. När 

myrmarkerna inom Hjälmsta 3:3 fylls ut kommer det vatten som annars runnit av söder ut att 

dämmas upp inom Hjälmsta 3:5 och istället söka sig norr ut över en tröskel som ligger ca 10–15 cm 

högre än dagens vattennivå. Detta medför att myrmarken inom Hjälmsta 3:5 kommer att få ett 

vattenstånd som ligger strax över dagens torvlager, vilket ökar områdets våtmarkskaraktär och 

motverkar den igenväxning/förskogning som i dagsläget pågår inom området. Detta kommer 

innebära att en mindre mängd angränsande skogsmark (ca 0,5–1 ha) påverkas negativt till följd av 

vattenhöjningen, varför ekonomisk kompensation kommer att utbetalas till markägaren i enlighet 

med ett upprättat avtal. Det vatten som avrinner norrut kommer att gå till ett befintligt vattendrag 

som sedan avrinner mot norr och ansluter till samma vattendrag som tidigare (vattendraget i 

verksamhetsområdets östra del där det renade dagvattnet från verksamheten leds ut, benämnt 

”berört vattendrag” i karta 3), fast längre nedströms. Därmed kommer allt vatten slutligen att gå till 

samma vattendrag som det i dagsläget rinner till.  

 

Landskapsbild och geoteknik 

Deponins utformning innebär att marknivån kommer att höjas maximalt ca 6 m över befintliga 

topografiska höjdpunkter. Detta innebär att deponikroppen kommer att ligga under trädtoppshöjd, 

varför den inte kommer att vara synlig från omgivande mark eller vägar. 

Den föreslagna efterbehandlingsplanen har utformats så att området i största möjliga mån bidrar till 

såväl friluftsliv och rekreation som den biologiska mångfalden. Den slutliga planen kommer dock att 

tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten, vilket medför att de kan vara med och påverka hur 

allmänhetens intressen bäst tillvaratas. 

Jordar med organiskt innehåll kommer att avbanas och torv kommer att brytas ut innan deponering 

påbörjas, för att säkerställa att gas inte bildas under deponikroppen. Jordtäcket inom 

verksamhetsområdet är generellt tunt, vilket innebär en stabil undergrund på berg där risk för 

sättningar är liten. 
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Trafik och utsläpp till luft 

Om intransporter av deponimassor och inkommande återvinningsmassor i största möjliga mån kan 

integreras med uttransport av återvunnet material kan stora logistiska vinningar uppnås och 

miljöpåverkan av trafik minimeras.  

Genom att endast nyttja större transportvägar kommer transporter genom bebyggda områden att i 

största möjliga mån kunna undvikas. Då transportvägarna redan är trafikerade av en relativt stor 

mängd tunga transporter blir påverkan av tillskottet från den planerade verksamheten mindre 

påtagligt. 

Då deponi- och återvinningsverksamhet kan medföra leriga förhållanden måste spridning av lera via 

lastbilarnas hjul förebyggas. För att minska spridningen kommer anslutningsvägen att asfalteras. 

Dessutom kommer färist och en hjultvätt etableras. Om verksamheten trots allt skulle medföra att 

lera sprids på väg 273 kommer den berörda sträckan att sopas. 

För att säkerställa att det inte bildas någon kö med bilar som skall in till anläggningen längs väg 273 

skall anslutningsvägen från väg 273 till verksamheten anläggas med en tillräcklig längd för att kunna 

inrymma alla väntande ekipage. 

Samråd kring utfart till väg 273 har hållits med Trafikverket. I och med detta har sökanden åtagit sig 

att förbättra sikten vid utfarten genom att avverka skog och spränga ett skymmande bergsparti så att 

sikten längs väg 273 skall vara minst 200 m, minst 5 m in på anslutningsvägen. 

För att minimera spridning av damm till omkringliggande områden bör verksamhetsområdet i 

möjligaste mån omges av skog. Vidare kan vägar, upplagsytor och transportörstup bevattnas vid 

behov. Krossverk bör vara försedda med dammsugare. För att motverka att damm rörs upp och 

sprids av vinden bör om möjligt upplag med finkornigt material placeras i vindskyddande positioner. 

För att minimera utsläpp till luft i form av avgaser ska tomgångskörning undvikas. Maskinparken bör 

vara modern med effektiv avgasrening samt ha snåla motorer. Dessutom bör returlass utnyttjas i 

största möjliga utsträckning för att minska det totala antalet transporter.  

16 TEKNISK BESKRIVNING 

Teknisk beskrivning redovisas i separat dokument, där konstruktionsbeskrivning samt information 

om dagvattenhantering och massornas beskaffenhet redovisas (bilaga 3). 

 

17  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar den inverkan på miljön som kan förväntas i samband med 

tilltänkta verksamheten. Dessa redovisas i ett separat dokument (bilaga 2). 
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18  KARTOR 

Kartmaterial över verksamhetens lokalisering och utformning återfinns i bilaga 4. Där återfinns även 

karta över den planerade vattenverksamheten. 

 

19  HÄNSYNSREGLERNA 

Miljöbalken (2 kap) listar de hänsynsregler (2–5 §) som skall tillämpas vid tillståndsprövning. Utöver 

dessa listas även ett antal andra regler gällande bevisbörda (1 §), lokalisering (6 §), rimlighet (7 §), 

miljöansvar (8 §) och slutavvägning (9–10 §). Nedan beskrivs hur verksamheten förhåller sig till dessa. 

 

1 § Bevisbörderegeln 

I enlighet med vad som beskrivs i Ansökan, Miljökonsekvensbeskrivningen och den Tekniska 

beskrivningen kommer anläggande och nyttjande av deponi, bergtäkt och återvinningsverksamhet 

att följa hänsynsreglerna för att säkerställa minimal påverkan på miljö och människors hälsa.  

 

2 § Kunskapskravet 

Sökanden (Östuna T & ÅV AB) har lång erfarenhet av arbete med deponier och 

återvinningsanläggningar. Bl.a. inom ramen för Östuna Maskin AB, som arbetat med denna typ av 

verksamheter i mer än 25 år.  

Företaget uppfyller Arbetsmiljöverkets krav gällande arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och samtlig 

personal i företaget kommer ha nödvändig utbildning, erfarenhet och kunskap för att utföra arbetet 

på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön skyddas. 

Ansökningshandlingar samt MKB har upprättats av Svensk Ekologikonsult AB, som är ett externt 

konsultföretag med expertkompetens inom framtagande av underlag till denna typ av 

miljöprövningar.  De har därför den kompetens som krävs för att genomföra relevanta bedömningar 

och föreslå de åtgärder som krävs för att verksamheten skall vara förenlig med gällande lagar och 

föreskrifter. 

 

3 § Försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik 

Sökanden arbetar ständigt med att förbättra sina rutiner, samt att tillse att dessa efterlevs, i syfte att 

förebygga skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. Vidare eftersträvar företaget 

användandet av bästa möjliga teknik som är miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt hållbar i sin 

verksamhet. Detta för att minimera konsekvenser på hälsa och miljö. 

 

4 § Produktvalsprincipen 

Sökanden strävar efter att välja bästa möjliga produkter utifrån miljö och hälsopåverkan. I den 

aktuella anläggningen används dock inga kemiska produkter med undantag för bränsle och 

smörjmedel till maskinparken.  
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5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

Sökanden strävar efter att i största möjliga mån främja hushållning med resurser och 

kretsloppstänkande. Detta görs bl.a. genom avfallsåtervinningen som kommer bedrivas som en viktig 

del av verksamheten och där återvunnet material får nya användningsområden istället för att nya 

jungfruliga resurser tas i anspråk. Att samlokalisera deponi och återvinning medför även möjlighet till 

tillvaratagande av de delar av deponimassorna som kan återvinnas.   

                                                                                                                                                                                                

6 § Lokaliseringsprincipen 

Den aktuella lokaliseringen har inom ramen för föreliggande ansökan funnits vara miljömässigt och 

logistiskt fördelaktig då den bidrar till relativt korta transportsträckor från och till många målpunkter.  

 

7 § Rimlighetsavvägning 

Den ansökta verksamheten bedöms inte förhindra att gällande miljökvalitetsnormer efterlevs, eller 

att andra uppsatta rikt-, begränsnings- eller gränsvärden innehålls. Vidare fyller verksamheten en 

viktig samhällsfunktion, då denna typ av verksamhet är avgörande för byggande av bostäder och 

utveckling av regionens infrastruktur. 

 

8 § Ansvar för skadad miljö  

Företaget efterlever principen om att ”Förorenaren betalar”, vilken innebär skyldighet att återställa 

eller kompensera för skador på miljön som uppstår i samband med verksamheten. För att kunna 

efterleva detta kommer referensprovtagning på yt- och grundvatten genomföras innan 

verksamhetsstart. Kompletterande referensprov kommer att, efter lagakraft vunnet tillstånd, även 

tas i närliggande brunnar. Ett säkerhetsbelopp (som godtas av prövande myndighet) kommer också 

att avsättas för att garantera att en godtagbar efterbehandling av området blir utförd. 

 

9 och 10 § Slutavvägning 

Den ansökta verksamheten bedöms inte, efter vidtagna skydds- och försiktighetsåtgärder, föranleda 

oacceptabel skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Då verksamheten kan anses 

medföra en betydande samhällsnytta bedöms de olägenheter den medför vara motiverade ur ett 

helhetsperspektiv.   
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20  KONTROLL AV VERKSAMHETEN 

Förordning (2001:512) om deponering av avfall beskriver verksamhetsutövarens skyldigheter i 

samband med att avfall tas emot för deponering. Enligt 16 § skall verksamhetsutövaren ha skaffat sig 

så goda kunskaper som möjligt om avfallets sammansättning, lakbarhet och dess övriga egenskaper 

och effekter, både allmänt och på lång sikt. Detta ska göras innan deponering av avfall får påbörjas. 

Förordningen klargör även att verksamhetsutövaren skall kontrollera att avfallet får deponeras på 

deponin. Enligt 30 § ska verksamhetsutövaren under deponins aktiva fas mäta deponins struktur, 

sammansättning och sättningsbeteende samt provta och mäta lakvatten, grundvatten och ytvatten 

och vid behov även deponigas. Vid den planerade deponin kommer inga massor med betydande 

organiskt innehåll att deponeras, varför uppkomst av deponigas inte kommer vara aktuellt. 

Förslag till kontrollprogram har tagits fram enligt 26 kap 19 § MB. Dokumentation över 

organisatoriskt ansvar och rutiner enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll krävs då verksamheten klassas som miljöfarlig verksamhet. Den exakta utformningen 

kan endast redovisas efter erhållet tillstånd, när de slutliga villkoren fastställts, varför ett framtida 

kontrollprogram kommer utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Generellt skall kontrollprogrammet innefatta krav på: 

• Fortlöpande undersökning och bedömning av de hälso- och miljörisker som kan associeras 

med verksamheten. 

• Löpande dokumentation över mottagna massors egenskaper.  

• Löpande dokumentation över mängden återvunnet material samt mängd deponerat avfall. 

Att förordningen följs bör säkerställas genom att: 

1. Deponering får inte ske högre än + 53 m.ö.h. inom deponiområdet. 

2. Referensprov för vattenkvalitet tas innan deponin påbörjas i vattendragen uppströms och 
nedströms området samt i grundvattenrör och dricksvattenbrunnar, för att möjliggöra 
utvärdering av eventuell påverkan på yt- och grundvatten.  
 

3. Alla schaktmassor som anländer till anläggningen skall vara kategoriserade och kontrollerade 
av leverantören. 

 
4. För sådant material som inte undantas kraven på prövning enligt NFS 2004:10 krävs 

verifikation/analysresultat på att föroreningsinnehållet understiger kraven.  
 

5. Alla lass som ankommer okulärbesiktigas med avseende organiskt material samt fysiska 
föroreningar (såsom t.ex. rörrester, armering, fogmassor mm.). Massorna tippas sedan på 
anvisad plats.  
 

6. Massor som bedöms osäkra eller kräver ytterligare provtagning kommer tippas på den för 
ändamålet anpassade ”akutplattan”, i väntan på kompletterande provtagning. Ej godkända 
lass returneras eller skickas vidare till lämplig deponianläggning.  
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7. Stickprovstagning genomförs på inkommande lass med avseende på relevanta föroreningar, 
såsom; metaller, aromater, alifater, BTEX och PAH16. För att rationalisera provtagningen kan 
mätningar först göras med PID och XRF, varefter de lass med högst utslag provtas för 
efterföljande laboratorieanalys. 
 

8. Kemisk provtagning av lakvatten i kontrolldammarna utförs regelbundet (minst halvårsvis) 
under hela verksamhetstiden. Då den planerade verksamheten innefattar både deponering, 
och återvinning bör kontrollprogrammet omfatta delprogram för vattenprovtagning 
innehållande allmän karaktärisering, metaller och andra grundämnen, metallorganiska 
föreningar samt organiska föreningar och summaparametrar. 

 
9. Kemisk provtagning i brunnar på närliggande fastigheter utförs vid misstanke om påverkan 

eller på anmodan av tillsynsmyndigheten. 
 

10. Den bullerutredning som genomförts konstaterar att verksamheten inte förväntas medföra 
att gällande bullerriktvärden överskrids, förutsatt att tillräckliga bullerskydd etableras. 
Kontrollmätningar föreslås ändå genomföras årligen, eller på skälig anmodan från 
omkringboende eller tillsynsmyndighet. Mätningarna genomförs vid närmast belägna 
fastigheter under maximal verksamhet med så många arbetsmoment som möjligt i ingrepp. 
Ekvivalentvärdena skall beräknas för de arbetstider som angivits i ansökningsdokumentet 
och underlaget för den ekvivalenta ljudnivån skall utföras enligt SNV:s riktlinjer. I dagsläget 
innebär detta upprepade mätintervaller om minst 10 minuter, i enlighet med SNV, Rapport 
5417 (Naturvårdsverket 2005).  
 

11. Då verksamheten berörs av industriutsläppsförordningen har en statusrapport upprättats i 
samband med tillståndsprövningen. Utvärdering av resultat från kommande mätningar skall 
därför utvärderas mot denna. 

 
Kontrollprovtagningen skall utföras av personal med erforderlig kompetens, oavsett om den utförs av 
extern konsult eller bolagets egen personal. Fortlöpande utvärdering av provresultat bör genomföras 
för att säkerställa att verksamheten inte medför hälso- eller miljörisker. Kontrollprogrammets 
omfattning med avseende på mätparametrar, mätmetoder, mätpunkter och mätfrekvenser 
utvärderas efter 3–5 år, för att säkerställa att alla nödvändiga mätningar genomförs på lämplig plats 
och med lämplig frekvens.  
 
Verksamhetsutövaren har ett stort intresse i att detta genomförs då ansvaret för inkommande avfall 

hamnar hos verksamhetsutövaren så fort det ankommit verksamhetsområdet. 
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21  EFTERBEHANDLINGSPLAN 

Se efterbehandlingskarta (karta K-3 i bilaga 4).  

Vid den sökta verksamhetstidens utgång förutsätts att deponin är full, vilket därmed utgör en 

förutsättning för den föreliggande efterbehandlingsplanen. Om deponin inte är full kommer 

efterbehandlingsplanen att revideras i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Den föreslagna efterbehandlingsmodellen syftar till att skapa ett höglänt vegeterat område genom 

att befintlig marknivå höjs upp med mellan 6 och 13 m (från + 40 - 47 m.ö.h. till 52 - 53 m.ö.h.). 

Denna utfyllnad innebär framförallt att topografiska lågområden försvinner och området istället 

övergår i ett sammanhängande höjdområde, med en platå mellan +52 och +53 m.ö.h (se 

efterbehandlingskarta K-3, bilaga 4).  

Verksamhetsområdet kommer därmed att återgå till naturmark, men med annorlunda karaktär än 

idag. De delar som inte utgörs av själva deponikroppen kan återställas genom att vägar och 

hanteringsytor bryts upp och återvegeteras. 

Den damm/våtmark som etableras i samband med uppförande av dagvattensystemet kommer att 

lämnas kvar. Då den även fortsatt kommer att tillföras det vatten som kommer från 

deponin/höjdområdet kan den förväntas bibehålla en våtmarkskaraktär under lång tid. Den del som 

utgörs av dammen kommer få karaktär av en mindre sjö/göl medan efterföljande 

översilningsområde kan förväntas övergå i en mindre fuktskog på längre sikt. 

Dagvattenreningssystemet kan därmed även i framtiden förväntas fortsätta rena vatten och jämna ut 

de flöden som uppkommer under perioder med stora nederbördsmängder.  

                                                                                                                                                            

22  EKONOMISK SÄKERHET 

Enligt 15 kap 36 § och 16 kap 3 § MB skall ekonomisk säkerhet ställas för kostnaderna för 

avhjälpande av en eventuell miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan 

föranleda. Omfattningen av kontroll under efterbehandlingsfasen finns reglerad i NFS 2004:10. 

Då en deponi för icke-farligt avfall medför krav på sluttäckning samt rening av lakvatten utgör detta 

de största posterna i den ekonomiska säkerheten. Då deponin däremot inte skall ta emot organiskt 

material behöver säkerheten inte innefatta någon hantering av deponigas. 

Sökanden har valt att tillämpa den beräkningsmodell som presenteras i Envipros rapport ”Rapport 

om ekonomisk säkerhet vid deponering” (Envipro 2004). 

I denna framgår att den ekonomiska säkerheten för en deponi i drift bör utgöras av ett grundbelopp 

som sedan utökas med den deponerade mängden avfall. 

Då den planerade deponin dessutom planeras efterbehandlas succesivt kommer endast en mindre 

del av deponiområdet att vara aktivt och därmed inte efterbehandlat vid varje givet tillfälle. Så länge 

deponin utformas så att det är möjligt att efterbehandla de färdigdeponerade etapperna utan att 

hela området måste deponeras klart, räcker det att avsätta ekonomisk säkerhet för de etapper som 

är i drift. 
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Den planerade deponin planeras delas in i 20 deletapper, varav maximalt 2 kommer att vara aktiva 

samtidigt, varför den ekonomiska säkerheten endast behöver innefatta 10/av den totala deponiytan. 

Då den totala deponiytan är ca 36 ha utgör 2 aktiva etapper i snitt 3,6 ha. 

Vidare planeras restprodukter användas för att genomföra sluttäckningen, vilket ytterligare bidrar till 

minskade kostnader och en bättre resurshushållning. 

Utifrån dessa förutsättningar har den ekonomiska säkerheten beräknats enligt följande (se tabell 1 

nedan). 

Tabell 1. Kostnadsposter som ligger till grund för den ekonomiska säkerheten. 

Kostnadspost Pris Mkr 

Sluttäckning 8 

Hantering och rening av lakvatten 12 

Kontroll och övervakning 3 

Total kostnad 23 

 

Av dessa kostnader kommer systemet för hantering och rening av lakvatten att etableras färdigt 

innan deponering påbörjas. Då detta system planeras anläggas så att det kommer att kräva minimalt 

underhåll kommer de löpande kostnaderna vara försumbara, varför posten inte behöver inkluderas. 

Detta innebär att kostnaden för hantering och rening av lakvatten kommer att tas innan massor 

deponeras, varför posten exkluderas ur beräkningen. Återstående kostnadsposter skall dock 

garanteras med den ekonomiska säkerheten (se tabell 2 nedan). 

Tabell 2. Kostnadsposter som inkluderats vid beräkning av den ekonomiska säkerheten. 

Kostnadspost Pris Mkr  

Sluttäckning 8  

Kontroll och övervakning 3  

Total kostnad 11  

 

Detta innebär att den kvarvarande kostnaden för att avsluta efterbehandling och kontrollera 2 aktiva 

deletapper uppgår till ca 11 milj. kr.  

Då den aktuella verksamheten kommer utgöras av en deponi i drift föreslås en del av denna summa 

avsättas som grundbelopp, som sedan skall kompletteras med en fast summa/ton deponerat avfall. 

Sökanden föreslår därför att säkerheten utgörs av ett grundbelopp om 4 milj. kr, som sedan utökas 

med 10 kr/ton deponerat icke-farligt avfall. Detta innebär att när 2 etapper fyllts upp kommer ca 

700 000 ton ha tagits emot, vilket genererat ytterligare 7 milj. kr i ekonomisk säkerhet. Detta ger en 

totalsumma om 11 milj. kr, vilket motsvarar den ekonomiska säkerhet som krävs för att täcka 

sluttäckning samt kontroll och övervakning. 
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23  AKTFÖRVARARE OCH SAMMANTRÄDESLOKAL 

Som aktförvarare föreslås Svensk Ekologikonsult AB.  

Besöksadress: Vegagatan 3, 113 29 Stockholm. 

Telefon: 073-98201115 alt. 070-482 29 53. 

Som sammanträdeslokal föreslås Mark- och miljödomstolens lokaler vid Nacka tingsrätt. 
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Grundläggningen har dessutom delvis blivit ny då byggnaden står på en befintlig jordkällare. 
Eftersom byggnaden blivit större har grunden blivit större. Byggnaden ligger i ett område 
med sammanhållen bebyggelse där bygglov och startbesked krävs med hänsyn till 
byggnadsverk i bebyggelsen (Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap 4 §), (jfr BoU 1985/86:1 
sid. 100), (jfr BoU 1986/87:8 sid. 12). 
Enligt sakägaren var den befintliga byggnaden ett fritidshus/gästhus och den nya skulle hålla 
samma funktion. Sakägaren har gjort detta i tron att det är en så kallad ekonomibyggnad i 
och med att det är en jordbruksfastighet. För att en byggnad ska anses vara en 
ekonomibyggnad ska byggnaden vara ett komplement till verksamheten på ett, exempelvis, 
jordbruk (jfr prop. 1947:131 sid 166).  
 
Därmed går det ej att se byggnaden som en ekonomibyggnad. Ett gästhus kan inte anses ha 
nära anknytning till en jordbruksverksamhet. 
Eftersom sakägaren yttrat sig att det både är ett fritidshus och ett gästhus, samt med tanke 
på föregående stycke, så bedömer BMN att det är ett gästhus med hänsyn till att sakägaren 
uppgivit att det är samma sak som ett fritidshus.  
 
BMN kan inte bevisa att byggnadsverket är eller ska vara ett fritidshus och måste då gå på 
det andra alternativet. Med tanke på byggnadens placering på fastigheten, i direkt anslutning 
till huvudbyggnad, att komplementbyggnaden inte har egen adress eller fastighet och att det 
finns en huvudbyggnad, så anser BMN att det betraktas som en komplementbyggnad i form 
av ett gästhus. 
 
En påtaglig eller väsentlig förändring utav en byggnads bärverk, konstruktion, 
installation/funktion, användning, verksamhet eller utformning kan kräva bygglov.  
 
Bygg- & miljönämnden gör bedömningen att byggnaden är en komplementbyggnad samt att 
åtgärden är ett olaga bygge av en komplementbyggnad utan bygglov och startbesked då 
varken bygglov eller startbesked finns. Därför har sakägaren brutit mot bestämmelse i PBL 
och byggsanktionsavgift ska tas ut. 
 
Eftersom BMN anser att det finns förutsättningar till at bevilja bygglov för åtgärden så 
beslutar BMN även om ett föreläggande att sakägaren ska söka bygglov för byggnaden. 
Förutsättningar för nedsatt byggsanktionsavgift anses ej aktuell enligt Plan- och 
byggförordning (2011:338) 9 kap 3 a §, Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 53 §. 
Byggsanktionsavgiften regleras av Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. Där framgår 
det vilka överträdelser som ska leda till byggsanktionsavgift och med vilket belopp som 
byggsanktionsavgift ska tas ut för varje slag av överträdelse.  
 
Avgiftsbeloppen är kopplade till area och/eller det prisbasbelopp som gäller för det år som 
beslutet om avgiften fattas. Avgiftsbeloppen för de olika överträdelserna beror på 
överträdelsens allvar. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
Beskrivning  
2020-03-13 inkom det en intern anmälan om ett eventuellt olaga bygge då ett platsbesök av 
Bygglovsenheten gjordes på grannfastigheten för en lokaliseringsprövning utav en 
bygglovsansökan.  
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2020-03-13 upprättades en bekräftelse på mottagen anmälan som fastighetsägaren fick ta 
del utav. 
 
2020-03-17 svarade fastighetsägaren bekräftelsen genom mail att han bestrider anmälan. 
Han hävdar att åtgärden är en renovering utav en befintlig så kallad ekonomibyggnad då 
enligt honom, fastigheten är en jordbruksfastighet där jordbruksverksamhet bedrivs. 
 
Fastighetsägaren har även förklarat på telefon med byggnadsinspektör att byggnaden som 
stod där tidigare var ett fritidshus(småhus)/gästhus(komplementbyggnad) och att den nya 
skulle uppfylla samma funktion. 
 
Bygglovsenheten gjorde 2020-03-20 ett platsbesök där fastighetsägaren närvarade. Ett 
beslut om förbud mot fortsatt arbete utfärdades 2020-03-20. 
 
2020-03-25 utfördes en lägeskontroll utav GIS-enheten för att få en fastställd placering samt 
area på byggnaden. 
 
Upplysningar 
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion tagits upp 
till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 54§ PBL. 
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att bygg- och miljönämnden beslutat om 
byggsanktionsavgift ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp enligt 9 kap. 2§ PBF. 
Bygglov i efterhand räknas inte som rättelse. 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
Om en byggherre, ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet 
enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga denne att inom en viss tid rätta 
åtgärden (rättelseföreläggande). 
 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
En rättelse innebär att den olovliga åtgärden tas bort. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
 
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ      Inkommen 
 
Tjänsteutlåtande   2020-05-19 
Yttrande   2020-05-14 
Bilaga   2020-03-27 
Karta   2020-03-25 
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Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-25 
Fotografi   2020-03-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Anmälare 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
 
 
 

Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

Bilagor  
Bilaga 1 – Beräkning av sanktionsavgift  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 – Fotografier 
Bilaga 4 – Karta/inmätning 
Bilaga 5 - Yttrande 
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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. 
 
 
 

 
 



Diarienummer BMK 2020-000102. 
 
 

Fastighetsbeteckning  
 

Yttrande 
 
 

 
Jag, , yttrar om felbedömning i ärendet. 
Byggnaden även om jag har ansetts som otydlig är en komplementbyggnad vilket jag också 
har angivit i mejl. 
 
Arean på byggnaden har jag varit noga med och den håller samma mått som tidigare. 
Grunden är gjuten med samma mått som tidigare, med en ny betong för att förstärka 
jordkällarens tak, samt väggkonstruktion för att bevara jordkällaren och det kulturella arvet. 
Jag har ej rivit hela byggnaden eftersom jordkällaren är kvar, därav anser jag att det är en 
renovering. Renovering av jordkällaren var ej möjlig utan att avlägsna träkonstruktionen 
ovanpå. 
 
I detta ärende anser jag att eventuell sanktionsavgift och kravet på bygglov ska avskaffas. Då 
det råder känsliga tider både för privatpersoner och företagare medför detta problem, vilket 
i sin tur medför extra arbete både för mig och kommunen. 
 
 
De punkter jag har kollat på och följt i plan och bygglagen (2010:900) samt (2011:338) är 
följande: 

Anmälan 

5 §   För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 
   2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 
   3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 
   4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller 
anordning för ventilation i byggnader, 
   5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 
   6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, 
   7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 
§ andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 
   8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 
   9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § plan- och bygglagen, 

Dnr BMK 2020-000102 – Ankom 2020-05-14



   10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § plan- och bygglagen, 
   11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett 
komplementbostadshus, 
   12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 
   13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- och 
bygglagen, eller 
   14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. 

Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket kan antas 
uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och 
bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan. 
Förordning (2015:837). 

 

6 §   Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 
   1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är 
      a) en komplementbyggnad,  
      b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller 6 § 
plan- och bygglagen (2010:900), eller  
      c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan  

liknande näring,  
   2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk 
eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan,  
   3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller 
tomt som tillhör staten eller en region,  
   4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för 
totalförsvaret och som är av hemlig natur,  
   5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför 
ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan 
behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen,  
   6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om  
      a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § 
första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan 
och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till 
omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller  
      b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 § plan- 
och bygglagen, 
   7. åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § plan- och bygglagen, och 
   8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan- och 
bygglagen om åtgärden 
      a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande 
komplementbostadshus, och 
      b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som 
avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. 
Förordning (2019:1085). 

7 §   Har upphävts genom förordning (2018:1543). 



Ansökans och anmälans innehåll 

8 §   En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 21 § 
plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om 
   1. fastighetens beteckning, 
   2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, 
   3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda att påbörjas, 
och 
   4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och 
adress, om det behövs en kontrollansvarig. 

9 §   En ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan och sådana andra 
handlingar som avses i 9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) ska vara utförda 
så att de är lämpliga för arkivering, om byggnadsnämnden begär det. 

10 §   Har upphävts genom förordning (2018:1543). 

 

Utifrån dessa punkter tolkar jag det som att jag ej behöver lov eller anmälningsplikt i detta 
ärende. Det är en jordbruksfastighet och denna byggnad har alltid varit ett komplement till 
gården i form av gästhus. Stugan passar in i omgivningen och bland gårdsbyggnaderna. Det 
målas i faluröd färg precis som de andra byggnaderna. Stugan är ej större än de andra 
byggnaderna och kan ej misstas som huvudbyggnad. Denna fastighet är ej med i någon 
detaljplan. 
 

 

 
             Är tacksam om detta tas upp i kommande nämndmöte. 

 
 





Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  

Bilaga nummer  1

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2020-102

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  54

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning

Sanktionsarea  39

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*47300)+(0,005*47300*39)

Beräknad sanktionsavgift
 

21 048 kr

Dnr BMK 2020-000102 – Ankom 2020-03-27
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Handläggare 
Annegret Stackenström 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2020-06-08 

Diarienummer 
TI.2020.350 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Ändring av befintligt serveringstillstånd, utökad serveringsyta för 
uteservering, Train Station Brewery AB 
 
Förslag till beslut 

1. att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Train Station Brewery AB 
556883-2124, ändrat serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin och 
spritdrycker på den utvidgade uteserveringen, enligt bilagd planritning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Train Station Brewery AB har sedan 2015-08-24, KS-2015/286 stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och sedan 2016-05-23, KS-2016/295 även tillstånd till 
uteservering framför Stationshuset. 
 
 
Övriga underlag för beslut 
Ritning på utökad serveringsyta daterad 2020-06-04  
 
 

 

Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 

 



Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Knivsta Stationshus (Train Station Brewery AB)

Annegret Stackenström

Ansökan

SÄRSTA 27:6

560-5 Tillstånd för servering av alkoholdrycker

01.0 Nytt ärendeSkede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Knivsta7413030126661

Stationsvägen 2SÄRSTA 27:6

Initierare

Fakturamottagare
Knivsta741 30Stationsvägen 2Train Station Brewery AB

2020-06-08TI.2020.350
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Annegret Stackenström Datum TI.2020.350

Miljöinspektör 2020-06-08

Bygg- och miljönämnden

Ändrat tillstånd av befintligt serveringstillstånd Train Station Brewery AB
556883-2124, i syfte att utöka befintlig serveringsyta ägnad för
uteservering
TI.2020.350

Förslag till beslut

Bygg-och miljönämnden beslutar

att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Train Station Brewery AB 556883-2124,
ändrat serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin och spritdrycker på den utvidgade
uteserveringen, enligt bilagd planritning.

Sammanfattning

Train Station Brewery AB har sedan 2015-08-24, KS-2015/286 stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten och sedan 2016-05-23, KS-2016/295 även tillstånd till uteservering framför
Stationshuset.

Bakgrund

Ansökan om utökad serveringsyta är tillkommen i syfte att i enlighet med Folkhälso-
myndighetens anvisningar kunna erbjuda generösa ytor mellan borden och därmed minska
smittspridning.

Tillståndsansökan avser två ytor, en framför Stationshuset om 40 kvm och en större yta
omfattande 69 kvm, mellan järnvägen och den ursprungliga ingången till Stationshusets väntsal,
inalles en yta av 109 kvm

Uteserveringen kommer årligen att bedrivas i enlighet med tidigare beslut om uteservering
under perioden 1 maj- sista september och kommer att omfatta en total serveringsyta om ca
150 kvm.

Krögare ska i enlighet med ordningslagen (1993:1617) 3 kap 1 §, söka tillstånd för uteservering
på allmän plats. Tillståndsbevis enligt ordningsstadgan ska finnas innan uteserveringen tas i
bruk. Ansökan därom har inkommit till Polismyndigheten 2020-06-08.

Fastställda handlingar

Ritning på utökad serveringsyta daterad 2020-06-04

Avgift

Avgift för handläggning i ärendet är 4 800 kr enligt fastställd taxa. Med handläggning menas
beredning av ärendet, besiktningar och inspektioner, utformning av skrivelse, samt
överläggningar och sammanträden som kan hänföras till ärendet.



2

Upplysningar

Beslut i ärendet tas under förutsättning att Polismyndigheten beviljat tillstånd för uteservering
enligt ordningslagen. Samt att sökande personer med betydande inflytande (PBI) inte
förekommer i misstanke- eller brottsregister enligt lag om omhändertagande av berusade
personer.

Jessica Fogelberg

Bygg- och miljöchef

Bilagor

Bilaga 1 - Fastställda handlingar

Bilaga 2 - Hur man Överklagar

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Sökande
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.



Representabel Ingång

Sido-
ingång

ca 1 meter

Köksdel
WC

WC
WC

BOTTENVÅNING

BEFINTLIG UTESERVERINGSYTA UTÖKAD UTESERVERINGSYTA 1

UTÖKAD UTESERVERINGSYTA 2

PLO
M

BERA
D

N
Ö

D
U

TG
Å

N
G

Ingång 
Övervåning

Tambur

BARDEL

DÖRR INDÖRR IN

10 x 4m10 x 4m

23 x 3m
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Handläggare 
Dick Kardell 
Miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-06-08 

Diarienummer 
BMN-2020/186 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Revidering av bygg- och miljönämndens delegationsordning, ny lag 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
 
Förslag till beslut 

1. Bygg-och miljönämnden antar den reviderade delegationsordning för bygg- och 
miljönämnden, reviderad 2020-06-08. 

2. Delegationsordningen börjar gälla 2020-07-01. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
I dagarna väntas en ny lag beslutas som överför beslutsrätten ingripanden mot restauranger 
m.m. där trängsel förekommer, vilket ska undvikas med hänsyn till risken för smittspridningen 
av Covid-19. Lagen ska vara tillfällig, och väntas träda ikraft 1 juli 2020 och ska enligt 
lagförslaget upphöra att gälla vid utgången av 2020. 
  
Den nya lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa 
åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala 
nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de 
förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. För att få 
effekten av lagen och för att få en tidseffektivisering föreslås vissa beslut kunna fattas på 
delegation. Dessa delegationspunkter utgör ett nytt avsnitt i delegationsordningen.  
 
 
Bakgrund 
 
Riksdagen väntas besluta om en ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
i syfte att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. I skrivande stund finns 
lagförslaget endast publicerat som proposition från regeringen till riksdagen. Proposition 
2019/20:172 överlämnades till riksdagen den 4 juni och socialutskottet väntas överlämna sitt 
beredningsbetänkande den 11 juni. Debatt och beslut i riksdagens kammare väntas den 17 
juni.  
Lagförslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa 
åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala 
nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de 
förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska 
vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, 
råd och vägledning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vilket 
förmodligen blir Folkhälsomyndigheten, ska få meddela ytterligare föreskrifter om 
smittskyddsåtgärder. Lagen är tillfällig, och väntas träda i kraft 1 juli 2020 och ska enligt 
förslaget upphöra att gälla vid utgången av 2020. 
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SKR har i anslutning till lagförslaget tagit fram ett modellförslag till delegationer med 
anledning av lagförslaget, vilka har anpassats till förhållandena i Knivsta kommun och bygg- 
och miljökontoret. 

De nya delegationerna är latenta i väntan på riksdagens beslut 
Eftersom det är frågan om ett ännu inte antaget lagförslag är det viktigt att uppmärksamma 
att delegationsordningen i sig inte tillskapar nya möjligheter för nämnden eller delegater att 
myndighetsutöva i syfte att minska smittspridning vid serveringsställen. Det är först när 
lagstiftningen träder i kraft, och med den lydelse som riksdagen antar, som bygg- och 
miljönämnden eventuellt får rätt att utöva de befogenheter som de nu föreslagna tilläggen i 
delegationsordningen syftar på. Tills befogenheterna lämnas när lagstiftningen träder i kraft 
är delegationerna latenta. 

Rättslig grund och allmänt om delegation 
Utgångspunkten i svensk kommunalrätt är att all beslutandemakt inom nämndens område 
enligt lag eller fullmäktiges reglemente ligger i hos nämnden som helhet. För att skapa en 
rimlig fördelning mellan nämndens ansvar och arbetsbelastning och förvaltningen delegeras 
rutinärenden och beslut av den art där det saknas ett principiellt intresse för nämnden att 
underställas förvaltningens ställningstaganden. 
 
Rent förberedande eller rent verkställande beslut behöver inte formellt delegeras, utan 
sådana åtgärder får utföras utan uttrycklig delegation. 
 
Nämnden får besluta om delegation till nämndledamöter enligt KL 6:37 eller till anställda i 
kommunen enligt KL 7:5 med de begränsningar som följer av KL 6:38. Den delegerade 
beslutsrätten får inte inkräkta på nämndens rätt att slutligt ansvara för verksamheten på 
nämndens ansvarsområde. Ett beslut att delegera beslutanderätt får återkallas, både 
generellt och för ett enskilt ärende. Nämnden får insyn i delegaternas beslutsfattande i 
nämndens namn genom att beslut på delegation anmäls vid nämndens sammanträden. 
 
 
  
Underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2020-06-08 
Förslag till delegationsordning 2020-06-08 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
 

 
 
Jessica Fogelberg 
Bygg- och miljöchef 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Delegationsordning för bygg- och 
miljönämnden i Knivsta kommun 
 
Antagen av bygg- och miljönämnden den 24 mars 2020, § 229 
Reviderad 19 maj 2020, § 270 
Reviderad 8 juni 2020, § xxx 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige 
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått 
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan 
som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på 
samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock 
när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet 
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning och att på så sätt uppnår bättre service och ökad effektivitet. 
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 
befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut 
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns 
även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt 
vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin 
beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, 
krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare 
i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med 
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till 
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till 
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart 
från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår 
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i 
delegatslistan ska anmälans vid närmaste bygg- och miljönämnd. 
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en 
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i 
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar 
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna 
typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man 
kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta 
självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd 
till annan beslutsfattare.  
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan 
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för 
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en 
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på 
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut 
och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän 
domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett 
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  
  
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda 
den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra 
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta 
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt 
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har 
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive 
chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på 
samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns 
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt 
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. 
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och 
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet  
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört 
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots 
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall 
ska delegat, enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin 
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller  
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv 
kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den 
ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när 
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige 
delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av 
annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder 
överordnad såsom delegat. 
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid 
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
 
Anmälan av beslut till nämnden 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte 
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska 
anmäla dem till nämnden. Det noteras att Förvaltningschef i Knivsta kommun är 
kommunchefen. 
 
Ordförandens delegation 
Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att 
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e 
vice ordförande. 
 
Övergripande delegation 
Bygg- och miljöchefen för bygg- och miljökontoret inträder som ersättare för samtliga 
delegater och ersättare och tillhörande verksamhetsområden. 
 
Avslag 
Delegation av beslut som gäller avslag på framställning enligt plan- och bygglagen (PBL) 
delegeras inte.  



Sida 5 av 35 
 

Förkortningar  
 
AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
AlkL Alkohollag (2010:1622) 
BBR Boverkets byggregler 
BFS Boverkets föreskrifter 
EKS Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
AvfallsF Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 
FBM Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) 
FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) 
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 
KL Kommunallagen (SFS 2017:725) 
LAF Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01) 
LED Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) 
LFS Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227) 
LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter 
LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 
LMHF Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19) 
LMF Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) 
LML Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
LOU Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 
LTF Lokala trafikföreskrifter 
LTSS Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:xxx) 
MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MROF Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930. 
MSAF Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 
SFS Svensk författningssamling 
TobaksL Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
TrF Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
TF Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 
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1. Bygglovärenden  

1.1 PBL 9 kap. 

 Ärende Författning Delegat 

1.1.1 Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 
och 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 
1.1.1a a) Nybyggnad av bostadshus med högst 25 lgh. inom detaljplan 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1b b) Nybyggnad av övriga byggnader med största BTA av 2500 
m² inom detaljplan 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1c 
c) Nybyggnad av byggnader avsedda för industri, lager, restaurang, 
hantverk, kontor samt handel med största BTA av 5000 m² inom 
detaljplan 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1d d) Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller 
verksamheter 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1E e) Nybyggnad för ersättning av likvärdig byggnad eller förnyelse av 
lov 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1F f) Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, mindre byggnad utan 
huvudbyggnad eller därmed jämförlig byggnad 

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1G g) Tillbyggnad inom detaljplan 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1H h) Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus    

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1I i) Tillbyggnad av komplementbyggnader 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1J j) Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet 
  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1K k) Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig 
byggnad  

  
  
  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1L l) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen 
annat ändamål PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1M m) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal 
för handel, hantverk eller industri PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 
1.1.1N 

n) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1.O 
o) Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och 
materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser 
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 
och 16 kap 7 §  
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.1.P p) Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i 
detaljplan eller områdesbestämmelse. 

PBL 9 kap. 8 § första stycket 2-
8  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.1.Q q) Bygglov för ärenden av säsongskaraktär PBL 9 kap. 9 §  

Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 
1.1.2 

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 
34 § PBL PBL 9 kap 10 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.3 Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL PBL 9 kap. 11-13 §§  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.4 Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap. 14 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.5 

Bevilja bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i beviljat 
förhandsbesked upp till 5 år efter beslut, om förutsättningarna inte 
förändrats, alternativt där ansökan delvis avviker från villkoren om 
det bedöms motiverat.  

PBL 9 kap. 18 § och 9 kap. 31 §  

Bygglovhandläggare  
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.6 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. PBL 9 kap. 19 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.1.7 

Om ansökan är ofullständig får bygg- och miljönämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte 
följs, får bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra 
ärendet i befintligt skick.  

PBL 9 kap. 22 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.8 
 
Beslut om att samordning med miljöärenden enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej 
ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 

PBL 9 kap. 24 § 

Bygglovchef  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.9 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller 
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna PBL 9 kap. 27 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.10 Bevilja tidsbegränsat bygglov PBL 9 kap. 33 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.11 

Bevilja bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att beslut om 
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse 
vinner laga kraft under förutsättning att delegaten har befogenhet att 
beslut i lovärendet 

PBL 9 kap. 36 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 
1.1.12 

Besluta om att byggnadsarbeten inte får börjas förrän 
fastighetsägaren har betalat för gator och andra allmänna platser eller 
har ställt säkerhet för ersättningen. 

PBL 9 kap. 37 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

 
1.1.13 Bevilja bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 37 a § PBL. PBL 9 kap. 37 a §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.14 
Att i ett beslut om bygglov för en åtgärd som redan är utförd, 
bestämma om skyldighet att vida de ändringar i det utförda som 
behövs 

PBL 9 kap. 38 §  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.1.15 Besluta om positivt förhandsbesked där tidigare förhandsbesked inte 
utnyttjas och ny ansökan bedöms likvärdig PBL 9 kap. 17 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 

1.2 PBL 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.2.1 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked 
lämnats. PBL 10 kap. 4 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.2 Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar av 
en- eller tvåbostadshus. PBL 10 kap. 10 § punkt 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.3 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har 
lämnat sitt uppdrag. PBL 10 kap. 13 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.4 

Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som avses 
i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad. 
Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla 
byggnader. 

PBL 10 kap. 14 § andra stycket 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.5 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. PBL 10 kap. 18 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.6 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs 
något tekniskt samråd. PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.7 
Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar 
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 
10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd. 

PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef  

1.2.8 Beslut om vägrat startbesked PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.9 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och 
att i startbeskedet: PBL 10 kap. 23-24 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.9.1 a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem 
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.9.2 b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.9.3 c) bestämma de villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som 
behövs.   

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.9.4 
d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om 
slutbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning 
som behövs. 

 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.10 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller kontrollen. PBL 10 kap. 29 § 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.2.11 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt 
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL PBL 10 kap. 34-37 §§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.2.12 Beslut om vägrat slutbesked  PBL 10 kap. 34§ 

Byggnadsinspektör  
Bygglovhandläggare  
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 

1.3 PBL 11 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.3.1 Beslut om att inte ingripa eller att inte besluta om påföljd enligt 
denna lag. PBL 11 kap. 5 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.2 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § 
PBL. PBL 11 kap. 7 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.3 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL. PBL 11 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.4 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan 
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden PBL 11 kap. 17 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.5 

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på 
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för 
uppdraget. 

PBL 11 kap. 18 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.6 Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 19 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.7 Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 20 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.8 
Beslut om rivningsföreläggande om ett byggnadsverk är förfallet eller 
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid och 
som inte förenas med vite 

PBL 11 kap. 21 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.9 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med 
vite PBL 11 kap. 22-23 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.10 Besluta om föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som 
inte används, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 24 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.11 Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite PBL 11 kap. 25-26 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.12 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, som inte får förenas 
med vite PBL 11 kap. 30-32 §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.13 
Beslut om att i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §, 
förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver 
bygglov 

PBL 11 kap. 32 a § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.14 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, som inte förenas med vite PBL 11 kap. 33 § 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.15 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns 
förutsättningar för att ge slutbesked, som inte förenas med ett vite PBL 11 kap. 33 § 2 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.3.16 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL. PBL 11 kap. 34 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.17 
Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 
10 kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, 
besluta om en ny kontrollansvarig. 

PBL 11 kap. 35 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

2.3.18 
Beslut om att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska 
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har 
vunnit laga kraft. 

PBL 11 kap. 38 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.3.19 

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 
arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne 
enligt 10 kap. 19-24 §§ PBL. 

PBL 11 kap. 39 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

 

1.4 PBL 12 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

1.4 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa. 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 
kommunens plan- och 
bygglovtaxa 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef  
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
Kart- och mätingenjör 
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1.5 Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. 
 Ärende Författning Delegat 

1.5.1 Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan 
samt att avvisa anmälan om komplettering inte sker inom utsatt tid. PBF 6 kap. 10 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.2 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna 
anordningar. PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.3 Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (BFS 2011:12 – H 
12) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar, PBL 
11 kap. 33 § första stycket 1 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.4 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.6 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna 
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4§§, med 
stöd av PBL 11 kap. 33 § första stycket 1. 

 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.7 
Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som 
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem. 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, PBF 
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20 
§§. 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.8 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av 
ventilationssystem om det finns särskilda skäl 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:16 – OVK 3) 
om funktionskontroll av 
ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga, 4 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.9 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:10 – EKS 8) 
om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder 
(eurokoder), 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 

1.5.10 

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns 
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från 
annan synpunkt 

BBR 1:21 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

1.5.11 Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och 
miljönämnden för prövning FBL 4 kap. 25-25 a §§ 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

1.5.12 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för mark och 
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  FBL 5 kap. 3 § tredje stycket 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.13 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1 a § första stycket 
3-7  

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.14 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning FBL 15 kap. 11 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

Anläggningslagen (1973:1149) 

1.5.15 Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten AL 12 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.16 Rätt att påkalla förrättning AL 18 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

1.5.17 Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef, Miljöchef 
Bygglovsadministratör 
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 Ärende Författning Delegat 
Ledningsrättslagen (1973:1144) 

1.5.18 Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227) 

1.5.18 Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs LFS 3 § 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

1.5.19 Beslut om föreläggande som inte förenas med vite 12 § LGS 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 
Miljöchef 
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2. Miljöärenden 

2.1 Miljöbalken 7 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.1 

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelser i 
ärenden avseende ombyggnation av huvudbyggnad eller 
komplementbyggnader, samt för nybyggnation av 
komplementbyggnader inom etablerad hemfridszon eller tidigare 
beslutad tomtplatsavgränsning. I andra fall än ovan omfattar 
delegationen också andra åtgärder av mindre betydelse.  

15, 18 b §§ Miljöinspektör  
Miljöchef 

 

2.2 Miljöbalken 9 kap. 
FMH (enligt 9 kap) samt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt 10-13§§ 9 kap) 
 Ärende Författning Delegat 

2.2.1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
ansluten vattentoalett.  13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning.  13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.3 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än 
sådan till vilken vattentoalett är ansluten. 13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.4 Föreskriva att tillstånd att inrätta en avloppsanordning enligt 13 § inte 
får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts. 18 § FMH Miljöinspektör  

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.2.5 Besluta i ärende om tillstånd att inom område som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter hålla sådana djur som där anges. 39 § FMH samt 4 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.6 
Besluta i ärende om tillstånd eller dispens för att sprida visst gödsel, 
slam eller annan orenlighet inom områden som pekas ut i lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

40 § punkt 2 och 41 § FMH samt 
6 § LMHF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.7 Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 37 § FMH samt 7 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.8 Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde  8 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.9 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta eller använda ny 
anläggning för grundvattentäkt i område med brist på sötvatten  9 § LMHF  Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.10 Besluta om att anmälan ska göras för befintlig anläggning i område 
med brist på sötvatten 9 § LMHF Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.2.11 Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump. 10 § LMHF  Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.2.12 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i de 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. LMHF i sin helhet Miljöinspektör  

Miljöchef 
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2.3 Miljöbalken 10 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.3.1 Besluta i ärende om ansvar för förorenade områden som inte är 
miljöriskområden 2-10 §§ Miljöinspektör  

Miljöchef 

2.3.2 Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening 11 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

2.3.3 Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling 12-14 § Miljöinspektör  
Miljöchef 

  

2.4 Miljöbalken 14 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.4.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska 
bekämpningsmedel.  14 § 14 kap MB samt 40 § FBM  Miljöinspektör  

Miljöchef 

 
  



Sida 25 av 35 
 

2.5 Miljöbalken 15 kap. 
AvfallsF (SFS 2011:927) samt LAF 
  Ärende Författning Delegat 

2.5.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall. 

25 § 15 kap MB,  
45 § AvfallsF,  
5 § samt 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  
Miljösamordnare 

2.5.2 Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit 
i fråga om att omhändertagande och borttransportering av avfall.  

§74-80 AvfallsF  
samt 5 §, 86-89 §§ LAF 

Miljöinspektör  
Miljöchef  
Miljösamordnare 

 

2.6 Miljöbalken 24 kap. 
  Ärende Författning Delegat 

2.6.1 
Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med 
stöd av delegation. 

8 §  Miljöinspektör  
Miljöchef 

 
 
  



Sida 26 av 35 
 

2.7 Miljöbalken 26 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.7.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud.  9 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. 13 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.3 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 5000 kronor i varje enskilt ärende.  14 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.4 Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 
högst 10000 kronor i varje enskilt ärende.  14 § Miljöchef 

2.7.5 Besluta om att sända föreläggande eller förbud till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 15§   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.5 
Besluta om att begära att den som driver verksamhet som kan befaras 
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska 
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

19 § 3 st.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.6 Besluta om att förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att 
avge miljörapport. 20 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.7 Besluta om föreläggande att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. 1 §   Miljöinspektör 

Miljöchef 

2.7.8 

Besluta att meddela föreläggande om att den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för 
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. 

22 §  Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

2.7.9 
Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess 
verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att 
göra sådan undersökning. 

22 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.7.10 Beslut att delegationsbeslut ska gälla med omedelbar verkan även om 
det överklagas. 26 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.8 Miljöbalken 28 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.8.1 
Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, 
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. 

1, 6 och 8 §  Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.8.2 Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller 
liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.  7 §  Miljöinspektör 

Miljöchef 

 

2.9 Miljöbalken 30 kap. 
 Ärende Författning Delegat 

2.9.1 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöinspektör 
Miljöchef 

2.9.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr. 3 § 30 kap MB samt MSAF Miljöchef  
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2.10 Jaktförordningen 
 Ärende Författning Delegat 

2.10.1 Besluta om skyddsjakt. 26 § Jaktförordningen (SFS 
1987:905) samt 6 § 6 kap KL Miljöchef  
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3. Livsmedelsärenden 
LML, LMF, LIVSFS, EG-förordningar samt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
(SFS 2006:1166) 
  Ärende Författning Delegat 

3.1 Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.  Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.2 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar 
av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod. F 2017/625 Art 138 2 i Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.3 Beslut om att beordra att livsmedel destrueras. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.4 

Beslut att ta hand om en vara som 
 

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att 
släppas ut på marknaden i strid med 10 § LML eller de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen 

 
b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om 

föreläggandet eller förbudet inte följs. 

24 § LML 
34 § LMF 

  
Miljöinspektör om varans 
värde kan antas understiga 
5 000 kr. 
 
Miljöchef om varans värde 
kan antas överstiga 5 000 
kr.  

3.5 
Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, 
eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av 6 § 6 LML. 

24 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.6 Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än 
dem som de ursprungligen var avsedda för.  F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.7 
Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m.  

F 2017/625 Art 65 1 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.8 
Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga 
för att se till att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen 
följs. 

 Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.9 

Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på 
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda 
att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller beordra att 
de återsänds till den avsändande medlemsstaten 

F 2017/625 Art 138 2 d Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.10 Beslut om att beordra att livsmedel återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden. F 2017/625 Art 138 2 g Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.11 

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs 
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska 
biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, 
de EU och EG - bestämmelser som kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna 

22 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.12 Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite om högst 
5 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.13 Beslut att förena förelägganden och förbud med fast vite om högst 
10 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende. 23 § LML. Miljöchef  

3.14 
Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk 
för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att 
smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.  

25 § LML. Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.15 
Beslut om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs 
av livsmedelshygieniska skäl. 

8 § LMF. Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.16 
Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning. 

12 § SLVFS 2001:30, omtryck 
LIVFS 2017:2 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.17 Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla med omedelbar verkan 
även om det överklagas. 33 § LML. Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.18 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag, 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 3-6 §§ (SFS 2006:1166)  Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.19 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket 

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 
2017/625, 
12-13 §§ (SFS 2006:1166) 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.20 Beslut om avgift för godkännande och registrering. 13-14 §§ (SFS 2006:1166) Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.21 
Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 
för sådan begäran föreligger 

27 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.22 

Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina 
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har 
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av 
EU eller EG-bestämmelserna. 

26 § LML Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.23 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att 
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna. F 2017/625 Art 138 2 c Miljöinspektör  

Miljöchef 

3.24 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens F 2017/625 Art 138 2 e Miljöinspektör  
Miljöchef 
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  Ärende Författning Delegat 

3.25 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 5 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

3.26 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte 
överstiger 10 000 kr 

30 c § LML  
39 a – 39 i §§ LMF 

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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4.  Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

 Ärende Författning  Delegat 
Alkohollag (2010:1622) 

4.1 Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.2 Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag 
med stadigvarande tillstånd 8 kap 4 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.3 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.4 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.5 Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva 
servering i enlighet med tidigare tillstånd  

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.6 Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag 9 kap § 11 AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.7 Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när verksamheten 
upphör vid serveringsställe 9 kap 18 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.8 Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn 9 kap 9 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.9 Beslut i fråga om att meddela erinran 9 kap 17, 19 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.10 Beslut i fråga om att meddela varning 9 kap 19 § Bygg- och miljöchef 

4.11 Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet 9 kap 19 § Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.12 Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende 
8 kap 10 § AlkL 
AlkF §§ 5, 6 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.13 Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga 
kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.14 Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov 8 kap 12 § AlkL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

4.19 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare 5 kap 3 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.20 Beslut att avslå ofullständig ansökan 5 kap 1 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.21 Beslut att avslå ansökan 5 kap 1 § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.22 

Beslut om sanktioner 
a) Föreläggande 
b) Förbud 
c) Vite 

7 kap 9 § TobaksL 

a) Miljöinspektör  
Miljöchef 

b) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

c) Ej delegerat. Beslut 
fattas av nämnden. 

4.23 Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas 7 kap 10 § p 1 TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.24 Beslut att återkalla tillstånd 7 kap 10 § p 2–3 TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

4.25 Besluta att meddela varning 7 kap 11 § TobaksL Bygg- och miljöchef 

4.26 Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare  7 kap 12 § TobaksL 

Miljöinspektör  
Miljöchef 

4.27 

Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

a) Varning 
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar 
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre 

 

7 kap 13 § TobaksL 

a) Bygg- och miljöchef 
b) Bygg- och miljöchef 
c) Ej delegerat. Beslut 

fattas av nämnden. 

4.28 Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite 7 kap 15  § TobaksL Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 
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 Ärende Författning  Delegat 

4.29 Beslut att begära polishandräckning 7 kap 19 § TobaksL 
Miljöinspektör  
Miljöchef 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

4.34 Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid 
försäljning av vissa receptfria läkemedel 

§ 21 Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  

Miljöinspektör  
Miljöchef 
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5. Trafikärenden 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
 Ärende Författning Delegat 

5.1 

Erforderliga lokala trafikföreskrifter enligt vad som anges i 10 kap 3 
§ om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjnings- och stopplikt, 
hastighet, stannande och parkering m.m. på väg i enlighet med 
kommunens gällande styrdokument och antagna policys. 

TrF 10 kap. 1 § Gatuchef 

5.2 Upphävandeföreskrifter TrF 10 kap. Gatuchef 

5.3 
Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss 
vägsträcka under en kortare tid på grund av vägarbete eller liknande 
arbete, eller på grund av skador eller risk för skador på väg. 

TrF 10 kap. 14 § Gatuchef 

5.4 Undantag från bestämmelser om trafik i enlighet med angivna 
bemyndiganden i 3 § och i övrigt i enlighet med 4 och 5 §§. TrF 13 kap. 3 § Driftledare  

Gatuchef 

5.5 Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. TrF 13 kap. 8 § Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.6 Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

 Gatuchef 

5.7 Återkallande av ärende från sökande  Kommunvägledare 
Gatuchef 

5.8 Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Gatuchef 
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6. Namn- och adressättningsärenden 
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 
  Ärende Författning Delegat 

6.1 Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för 
adressättning 10 § Handläggare adressättning 

6.2 Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt 
underrätta fastighetsägare 11 § Handläggare adressättning 

6.3 Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt 
informera boende och anslå lägenhetsnummer 22 § Handläggare adressättning 

6.4 Besluta om övriga belägenhetsadresser som inte omfattas av lagen 
om lägenhetsregister enligt riktlinjer för adressättning 

 Handläggare adressättning 
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7. Allmänna ärenden 
  Ärende Författning Delegat 
Brådskande ärenden  

7.1 Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas 6 kap 39 § KL 

BMN:s ordförande 
Vid nämndens ordförandes 
frånvaro eller förfall; 
nämndens vice ordförande 

Utfärda fullmakt 

7.2 Rätt att utse ombud att företräda nämnden i domstol, andra 
myndigheter och vid förrättningar 6 kap 15 § KL 

Ordförande 
Vice ordförande 
Bygglovchef 
Miljöchef 

7.3 Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr   Ekonomichef 

Delgivningskvitto 

7.4 Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 
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 Ärende Författning Delegat 
Föreläggande upphör  

7.5 
Rätt att underteckna skrivelse till tingsrättens inskrivningsmyndighet 
om att bygg- och miljönämndens förutsättningar för föreläggande inte 
längre finns. 

 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

Förvaltningslagen  

7.6 
 

Avvisa för sent inkommit överklagande 
 45 § FL (2017:900) 

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Gatuchef 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

7.7 Rättelse av skrivfel 
 
 
36 § FL (2017:900) 

Delegat i aktuellt ärende 

7.8 Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats  Ordförande  
Vice ordförande 

7.9 Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt 
de förutsättningar som anges i FL. 37-39 §§ FL (2017:900)  Miljöchef 

Bygglovchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Överklaganden 

7.10 Rättidsprövning (bedömning om ett överklagande inkommit i rätt tid) 44-45 §§ FL (2017:900)  

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Bygglovsadministratör 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

Yttranden 

7.11 Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 
Miljösamordnare 
Registrator 

7.12 Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.  Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.13 Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift  Trafikingenjör 

7.14 Besvara remiss i ärende där delegationsrätten inte begränsas av 6 kap. 
38§ KL.    

Bygg- och miljöchef 
Miljöchef 
Bygglovchef 

7.15 Avstå att besvara remitterade detaljplaner  Bygg- och miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

7.16 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i samband med överlämnande av 
inkommen överklagan.   

Bygglovchef 
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Miljöchef 
Miljöinspektör 

7.17 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av 
tillståndsärende. 

 Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.18 
I tveksamma fall, då frågan hänskjutits från handläggare eller 
sekreterare, avslå eller bifalla begäran från enskild om utlämnande av 
allmän handling som rör bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 

2 kap. 14 § TF (1949:105) 
 
OSL (2009:400) 

Registrator 
Bygglovchef 
Miljöchef 

7.19 Avstå att lämna yttrande ställt till bygg- och miljönämnden  Bygg- och miljöchef 

Dokumenthanteringsplan 

7.20 Antagande av dokumenthanteringsplan   Bygg- och miljöchef 

Energipris  

7.21 Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat 
material 

  
 

Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 

Förvaltningschefens vidaredelegering  

7.22 
Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i 
kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning 
delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde  

7 kap. 6 § KL  Bygg- och miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 
Avskrivning 

7.22 Att avskriva ärenden där vidare hantering inte bedöms nödvändig 
utifrån: 

   

7.22.1 - Miljöbalken och Livsmedelslagen   Miljöinspektör 
Miljöchef 

7.22.2 - Plan- och bygglagen  
Bygglovhandläggare 
Byggnadsinspektör 
Bygglovchef 
Bygglovsadministratör 

Utdömande av vite 

7.23 Ansöka om utdömande av vite  
Bygg- och miljöchef 
Miljöchef 
Bygglovchef 

Utbildning och ersättning 

7.24 Beslut om utbildning av nämndens ledamöter  BMN:s ordförande 

7.25 Beslut om utbildning av nämndens ordförande  BMN:s vice ordförande 

7.26 Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för 
förrättning  BMN:s ordförande 
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8. Inköp och upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145) 
  Ärende Författning Delegat 

8.1 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet 
för varor och tjänster eller om upphandlingen är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.1.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Ej delegerat. Beslut fattas 
av nämnden. 

8.1.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.2 
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under 
tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

    

8.2.1 Beslut i fråga om att genomföra upphandling.   Budgetansvarig chef 

8.2.2 
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett 
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående 
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal. 

  Budgetansvarig chef 

8.3 Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.   Budgetansvarig chef 
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9. Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:xxx) 
 Ärende Författning Delegat 
Beslut under handläggningen 

9.1  
Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis 
obefogade klagomål avseende lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.2 Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar 
att den inte kan tas upp till prövning  20 § andra stycket FL  Miljöinspektör 

Miljöchef 

9.3 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen av ett ärende  14 § första stycket FL  Miljöinspektör 

Miljöchef  

9.4 Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag 
inte längre får medverka i ärendet  14 § andra stycket FL  Miljöchef  

Bygg- och miljöchef 

9.5 
Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en 
skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § 
första stycket FL  

15 § första stycket FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.6 
Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet 
genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första 
stycket FL  

15 § andra stycket FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

9.7 Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren  21 § FL  Miljöinspektör 
Miljöchef 

Upplysningar och tillträde 

9.8 Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de 
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.  5 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

9.9 Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, områden och entréer 
som avses i 3 § för att utöva tillsynen.  5 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 

9.10 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs 
för genomförande av åtgärder enligt lagens 5 §.  6 § LTSS  Miljöinspektör 

Miljöchef 

Förelägganden och förbud 

9.11 

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus 
som orsakar covid-19.  
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om 
maximalt 5 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.12 

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3 
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus 
som orsakar covid-19.  
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om 
maximalt 10 000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.13 
Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 5 
000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.14 

Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss 
tidsperiod eller tills vidare. 
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 10 
000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.15 
Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 5 
000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 
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 Ärende Författning Delegat 

9.16 

Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av 
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 10 
000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.17 
Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 5 
000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  
Miljöinspektör 
Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.18 

Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av 
serveringsställe under vissa tider på dygnet.  
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt 10 
000 kr per överträdelse. 

7 och 8 §§ LTSS  Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.15 Beslut om förordnande att ett föreläggande eller förbud ska börja 
gälla vid en annan tidpunkt än den som anges i 7 § tredje stycket  7 § tredje stycket LTSS  

Miljöinspektör 
Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

9.16 Återkallelse av ett föreläggande eller förbud som meddelats med 
stöd av delegering.    

Miljöinspektör 
Miljöchef 
Bygg- och miljöchef 

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut 

9.17  Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av 
delegatens beslut.    Miljöchef 

Bygg- och miljöchef 
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