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9. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus , 
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Ansvarig handläggare: Marie Sandström 
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(ORRSPELSGATAN 13A), BMK 2021-000611 
Ansvarig handläggare: Christofer Mattsson 
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Ansvarig handläggare: Sara Hellgren 
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Ärendet är återförvisat till bygg- och miljönämnden för vidare handläggning efter att 
nämndens tidigare beslut om negativt förhandsbesked upphävts för vidare handläggning av 
länsstyrelsen 2021-09-15. Nya platsbesök har gjorts och ytterligare remisser har skickats till 
bland annat park- och naturenheten. Utredning har även gjorts gällande varför planområdet 
ändrade utbredning.  
 

Motiv 
En byggnadsnämnd ska enligt 9 kap. 17 § PBL efter ansökan inkommit ge förhandsbesked 
om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Av förarbetena till den 
äldre plan- och bygglagen (1987:10) framgår att vad som i första hand bör prövas i ett 
förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda 
platsen, det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(se prop. 1985/86:1 s. 285). Av 9 kap. 31 § PBL framgår förutsättningarna för att kunna 
bevilja ett förhandsbesked/bygglov.  
Den aktuella platsen för de två föreslagna husplaceringarna ligger på en trädbeväxt höjd i 
direkt anslutning till detaljplanerad bostadsbebyggelse. Tilltänkta bostadshus ligger strax 
söder om den högsta punkten.  
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Enligt 
2 kap. 4 § PBL får marken endast bebyggas om det ur allmän synpunkt är lämpligt för 
ändamålet. Planläggning, bygglov m.m. ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder.  
På sidan 26 i Knivsta kommuns översiktsplan ”Översiktsplan 2017” står det skrivet att 
kommunen, i samband med tillkommande av nybebyggelse i Alsike tätort, behöver göra fler 
skogsområden mer tillgängliga för exempelvis lek, rekreation och motion. Delar av vissa 
skogsområden behöver kunna omvandlas till mer öppna och parkliknande grönområden. 
Aktuell ansökan ligger inom ett skogsområde som angränsar till tätorten.  
Alsike har exploaterats snabbt och allt fler grönområden försvinner. Enligt kommunens park- 
och naturenheten råder det brist på lättillgängliga grönområden i östra Alsike och att vore 
olämpligt att utan föregående detaljplaneprocess bevilja förhandsbesked för byggnation på 
platsen. 
Enligt Knivsta kommuns grönstrukturplan, som är en bilaga till kommunens översiktsplan, bör 
avståndet till så kallad närnatur (natur, vildhet, träd) vara högst 300 meter. Närliggande 
bostadsbebyggelse är tätt bebyggd och för många av husen är höjden med de föreslagna 
husen den enda närnaturen/naturmarken inom 300 meter. Samhällsbyggnadskontoret anser 
att den aktuella platsen skulle bli för fragmenterad och förlora många kultur- och naturvärden 
om platsen bebyggs, trots att det finns befintliga stigar på platsen som inte skulle beröras av 
föreslagen byggnation. De största rekreationsvärdena anses finnas kring den högsta punkten 
på höjden där det finns möjlighet att skapa utsikt över exempelvis den öppna marken österut. 
Föreslagna hus ligger strax söder om denna högsta punkt. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer att det korta avståndet mellan högsta punkten och föreslagna bostadshus kan 
medföra att platsen inte skulle användas lika mycket till rekreation eftersom närheten till 
bostadshusen kan vara avskräckande. Värden gällande utsikt anses även minska om 
byggnationen tillåts.  
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Enligt 2 kap. 1 § PBL ska en avvägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Det 
allmänna intresset av att bevara naturmark intill bebyggelsen bedöms i det här fallet vara 
större än det enskilda intresset att bygga på platsen. Bostadsbyggande är visserligen ett 
allmänt intresse i sig, men det bedöms finnas annan lämpligare plats för bostäder och det 
allmänna intresset av att bygga endast två enbostadshus anses vara litet jämfört med den 
negativa påverkan det skulle få för omgivningen då naturmarken skulle fragmenteras och 
inte ha lika höga kvaliteter som innan.  
Samhällsbyggnadskontoret anser även att föreslagen byggnation skulle få ett för dominant 
läge jämfört med den övriga bebyggelsen, vilken ligger lägre ner i terrängen. Detta anses 
inte bli estetiskt tilltalande. Med hänvisning till 2 kap. 3 § PBL bör därmed ansökan nekas. 
Vidare ska det prövas om den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 
kap. 2 § första stycket PBL. Krav på planläggning kan exempelvis finnas om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande eller om det är fråga om en bebyggelsemiljö där 
bebyggelsen behöver regleras i ett sammanhang. Av bestämmelsens andra stycke framgår 
att detaljplan inte krävs om prövningen kan ske i samband med prövning av ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.  
Föreslagen placering ligger utanför detaljplanelagt område men angränsar till tätorten Alsike 
och ligger nära en befintlig detaljplan. Avståndet mellan den närmaste tilltänkta tomtplatsen 
och den befintliga detaljplanen är ca 15 meter. Det aktuella området är utpekat i 
översiktsplanen som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Det råder stort 
bebyggelsetryck i Knivsta kommun, särskilt i Alsike. Placeringen anses därmed ligga inom en 
så kallad randzon. Enligt prop. 1985/86:1 s. 555-556 är randzoner sådan mark som 
angränsar till större tätorter och som ofta är av stort intresse, inte bara för sakägare och 
boende utan även för en bredare allmänhet. Det i kombination med en allmän förväntan på 
förändring samt efterfrågan på mark gör att detaljplaneläggning oftast är nödvändig där.  
Fortsatt exploatering av Alsike tätort bör prövas i ett sammanhang och föregås av en 
detaljplaneläggning. En byggnation av fastigheten enligt ansökan anses försvåra en 
kommande planläggning och rationell planering av området.  
 
Detaljplanekravet är utformat så att det finns utrymme för undantag vid uppförandet av 
enstaka byggnadsverk. I förarbetena anges att det kan vara önskvärt för en kommun att 
kunna tillåta vissa enstaka byggnader men ändå vägra tillkomsten av de allra flesta. Det kan 
till exempel gälla komplettering med byggnader på obebyggda så kallade lucktomter eller 
nya bostäder i samband med generationsskifte i jordbruksföretag (prop. 1985/86:1, s.552). 
Några skäl till undantagen enligt förarbetena anses inte föreligga i aktuell ansökan då det 
inte är tal om lucktomter eller bostäder för generationsboende.  
 
Kommunens planenhet har via ett remissvar uttryckt att de anser att markens lämplighet för 
bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 kap. 2 § 1 p PBL. Planenhetens 
remissvar stärker samhällsbyggnadskontorets bedömning att den fortsatta exploateringen av 
området ska föregås av en detaljplan. Ett kompletterande remissvar förklarar också varför 
aktuell plats, det vill säga norra delen av detaljplanen för Trädfallet, inte togs med i 
detaljplanen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att området inte togs med eftersom det 
fanns en del praktiska svårigheter med platsen gällande väglutning, vatten och avlopp, och 
att det var därför som norra delen togs bort från detaljplanen. Samhällsbyggnadskontoret 
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anser fortfarande att det finns ett behov av att planlägga aktuellt område i framtiden, trots att 
området inte togs med i Trädfallet-detaljplanen. Detta stöds även av planenheten.  
 
En av anledningarna att aktuellt område inte togs med i detaljplanen för Trädfallet var på 
grund av den, enligt gatuenheten, alltför branta väglutningen upp till tänkt bebyggelse. Det 
ansågs inte rimligt att ha kommunalt huvudmannaskap för en väg upp till endast fyra 
bostadshus. Samhällsbyggnadskontoret anser dock inte att detta är ett hinder för en 
detaljplan i framtiden eftersom planläggning av området skulle kunna innebära att 
exempelvis naturmark placeras på platsen istället för bostadsbebyggelse. Naturmark, till 
skillnad från gator, behöver inte vara placerad på låglutande mark.  
 
Även om utredning skulle visa att väglutningen inte blir ett problem och att enskild väg kan 
göras istället, skulle detta inte ändra samhällsbyggnadskontorets syn på ärendet. Ansökan 
bör fortfarande avslås med hänvisning till exempelvis detaljplanekrav.  
 
Att miljöenheten och Roslagsvatten via sina remissvar inte motsätter sig lokaliseringen 
undanröjer inte det faktum att ansökan ligger inom så kallad randzon.  
 
Att aktuellt område inte inkluderades i det positiva planbeskedet och i det senare, nu 
pågående detaljplaneärendet Träfallet, Vrå 1:3, SBK 2018-4, anses inte vara ett skäl till att 
aktuell ansökt bebyggelse inte ska föregås av en detaljplan. Detaljplaneläggning anses 
krävas.  
 
En likvärdig ansökan, ärende BMK 2017-73, avslogs av bygg- och miljönämnden 2017-04- 
25 § 61, med hänvisning till detaljplanekrav. Nämndens beslut överklagades av sökande.  
Överklagande avslog av Mark- och miljödomstolen 2017-10-06, mål nr P 3973-17.  
 
Att det gått omkring 4 år sedan en liknande ansökan avslogs, samt att det saknas konkreta 
planer på att detaljplanelägga området, samt att området inte är inkluderat i 
detaljplaneärendet Träfallet, Vrå 1:3 (SBK 2018-4), medför inte att den tidpunkt har nåtts då 
kommunen har en skyldighet på grund av proportionalitetsprincipen att pröva den sökta 
åtgärden (jfr NJA 2016 s. 868 och RÅ 2010 ref. 90).  
 
Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns skäl till att ansökan 
om förhandsbesked ska avslås med hänvisning till naturmark och stadsbilden (2 kap. 3 § 
PBL) och detaljplanekravet (4 kap. 2 § PBL). 
 
Avgift 
Avgiften för avslag debiterades i samband med föregående beslut. 
 
Yttranden 
Park- och naturenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
För park- och naturenhetens del innebär den pågående detaljplaneläggningen av området  
Träfallet, Vrå 1:3 (SBK-2018-4) samt Myrberget (SBK-2020-11) att man utreder påverkan på 
gröna samband längs med de ostligaste delarna av Alsike tätorts bostadsområden. 
Utredningarna i dessa ärenden konstaterar att skogarna i östra Alsike nyttjas av förskolebarn 
och är populära strövområden för allmänheten i stort. Östra Alsike har idag ont om på olika 
sätt tillgängliggjorda grönområden. Att området är så utsträckt innebär att tillgängliggörande 
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av grönområden i de södra delarna inte självklart innebär tillgängliga grönområden för de 
som bor längre norrut. Ur ett grönstrukturperspektiv vore det inte lämpligt att ge 
förhandsbesked för ett fåtal bostäder precis norr om befintliga stråk utan att utreda dess 
effekter på rekreations- och naturvärden i ett större sammanhang. Vidare bedömer park- och 
naturenheten att ge positivt förhandsbesked till små byggnationer inom Lövstaåns 
avrinningsområde skulle riskera att ytterligare komplicera en redan mycket komplex 
vattenplanering och försvåra arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten i Lövstaån 
och Valloxen. Skulle förhandsbesked ändå ges bör skyddsvärda träd inventeras, deras 
funktion i spridningssamband analyseras, påverkan på möjligheterna för allmänheten att röra 
sig genom en grönstruktur i området utredas och en riskanalys av eventuellt tillkommande 
dagvattens påverkan på dikningsföretaget genomföras. 
 
Planenheten har lämnat ett nytt yttrande i ärendet: 
Den aktuella lokaliseringen i förhandsbeskedet är i anslutning till detaljplanerat område med 
sammanhållen bebyggelse. Det aktuella området är undantaget aktuell planläggning men 
området kommer med stor sannolikhet att planläggas i framtiden. Behovet av samordning i 
området är stort. Samordningen kan bland annat vara utifrån dagvattenhantering, behov av 
grönstråk, rekreationsområden och förutsättningarna för transporter i Alsike. Ett beviljande av 
enstaka bostadsbebyggelse genom förhandsbesked i detta område skulle sannolikt 
motverka möjligheten till samordning eftersom det kan skapa låsningar i eventuellt 
kommande planarbete. Kommunen vet i dagsläget för lite för att göra bedömningen av vad 
marken är mest lämpad för enligt PBL 2 kap. 2 §. Planenhetens bedömning är således att 
prövningen av markens lämplighet för bostäder bör föregås av en detaljplaneprocess enligt 4 
kap. 2 § 3 p PBL. Beviljande av enstaka bostadsbebyggelse genom förhandsbesked i detta 
område bedöms därmed olämpligt. 
 
Upplandsmuseet:  
Upplandsmuseet bedömer att ansökan ur kulturmiljö- och kulturlandskapssynpunkt skulle 
kunna beviljas.  
 
Roslagsvatten AB  
Roslagsvatten skriver bland annat att föreslagen byggnation förmodligen skulle tas med i 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp, men att det skulle kunna bli kostsamt på grund 
av lång ledningsdragning.  
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfall Eldistribution har inget att invända.  
 
Grannyttranden:  
30-talet närboende har skrivit en gemensam skrivelse där skriver att de är negativa till 
byggnation på platsen. De skriver bland annat att det är ett rekreationsområde och populärt 
strövområde, att byggnation på platsen skulle medföra ökad insyn och att inget 
förhandsbesked borde ges utan föregående detaljplaneprocess. Alsikebolaget anser att 
huvudmannaskapet för Vrå 1:539 bör utredas innan byggnation beviljas.   
 
Synpunkter från sökande:  
Sökande har getts möjlighet att bemöta remissvar, grannyttranden och 
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Sökande skriver bland annat att skälet till 
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varför norra området togs bort från kommande detaljplan Trädfallet var att det inte var rimligt 
att ha kommunalt huvudmannaskap för en gata upp till endast fyra bostadshus. Sökande 
skriver vidare att de kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp, att de kan anordna 
vändplats, avfallshantering, enskild väg upp till husen, att det fortfarande finns möjligheter för 
exempelvis rekreation i området, att inte högsta punkten kommer att bebyggas och att det 
inte finns några höga skyddsvärden på platsen.  
 
Upplysningar 
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 
1 situationsplan 2021-12-10 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 

Sökande 
Medsökande  
Fastighetsägare Vrå 1:3  
 
Kungörelse 

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

 

 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör/tf. samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttranden från remissinstanser 
Bilaga 4 – Yttranden från grannar  
Bilaga 5 - Sökandes synpunkter på remissvar, grannyttranden och kontorets förslag till 
beslut 
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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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Motiv 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i PBL. 
 
Ett lovföreläggande får riktas mot den som är ägare för fastigheten. 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avgiftens storlek framgår av 
kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även 
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar 
behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL 
får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är 
oproportionerlig.  
 
Förutsättningar för att inte ta ut avgiften finns inte.  
 
Enligt bestämmelserna får avgiften i det enskilda fallet sättas ned om den inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövning om avgiften ska sättas ned ska 
det enligt paragrafens andra stycke särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 
mindre allvarlig art.  
 
Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften inte ska sättas ned till varken hälften 
eller en fjärdedel.  
 
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en åtgärd utan 
startbesked gällande olaga bygge av mur tas ut enligt beräkning i PBF 9 kap. 12 § 8 p.  
Sanktionsarean motsvarar längden av muren 34 meter.  
 
Enligt PBL 11 kap. 58 § får en byggsanktionsavgift inte beslutas om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.  
 
Enligt 11 kap. 17§ PBL ska ett lovföreläggande utfärdas om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 
fastighetens eller byggnadsverket ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden.  
 
Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  
 
Delar av muren som byggts inom fastigheten Vrå 1:811 omfattas av krav på bygglov. Muren 
byggdes utan giltigt bygglov och startbesked. Bygglovsansökan för nybyggnad av mur var 
inskickad vid överträdelsen men inte beviljad. Den sanktionsberäknande delen av muren 
utgör den del av mur som överstiger 50cm från marken. Resterande bedöms som lovbefriad 
mur. Delen som är sanktionsberäknande är de gulmarkerade måtten i bilaga benämnd karta 
2021-12-22.  
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Beskrivning  
Fastigheten omfattas av detaljplan.  
 
2021-10-29 genomförde bygglovsenheten ett besök i området för att utreda inkomna bygglov 
för murar på två fastigheter. Vid besöket upptäcktes att murarna redan var uppförda varav ett 
tillsynsärende skapades för olaga bygge av mur.  
 
2021-11-01 genomfördes ett besök för att dokumentera med fotografier. 
 
2021-12-22 skickades skrivelse ut till berörd fastighetsägare innan beslut fattas. 
 
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. 
 
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).  
 
Om föreläggandet inte följs får byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske.  
 
Även om nämnden bedömt att det sannolikt att lov kan ges i efterhand så är nämnden inte 
bunden av den bedömningen. Visar det sig vid lovprövningen efter ett lovföreläggande att lov 
inte kan ges ska nämnden avslå ansökan och omedelbart ta ställning till om det finns 
förutsättningar att meddela rättelseföreläggande.  
 
Innan nämnden meddelar ett lovföreläggande ska nämnden enligt förvaltningslagen ge den 
som föreläggande är tänkt att riktas till möjlighet att yttra sig.  
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. 
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Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ      Inkommen 
1 st           Beräkning byggsanktionsavgift 
1 st           Mätresultat 
4st            Fotografier 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Anmälare 
Akten 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Foton 
Bilaga 2  – Beräkning av sanktionsavgift  
Bilaga 3 – Karta 2021-12-22 
Bilaga 4 –  Hur man överklagar  
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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. 
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2021-12-22 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Vrå 1… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Vrå 1:811

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK2021-611

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Andra anläggningar än byggnader

Vilken typ av byggnad eller ändring berör
åtgärden?

 Mur eller plank

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 8 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 §
första stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur
eller ett plank.

Löpmeter  34

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,01*pbb*löpmeter)

Beräkning  (0,025*47600)+(0,01*47600*34)

Beräknad sanktionsavgift
 
17 374 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning

Dnr BMK 2021-000611 – Ankom 2021-12-22
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Handläggare 
Sara Hellgren 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-26 

Diarienummer 
MI.2021.437 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 
 

Tjänsteutlåtande strandskyddsdispens 

 

 
Fastighetsbeteckning:  SÄRSTA 3:1 
 
Fastighetsägare:  Knivsta kommun 
   741 75 KNIVSTA 
    
 
 
 
Ansökan om strandskyddsdispens 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (1998:808), 
att bevilja dispens från strandskyddet för: 
- anläggande av en brygga med en yta om 90 m2, 
- återställande av strandbad genom schakt av vegetationsskikt och påförande av ny 
sand på en yta om 60 m2. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Parkenheten på Knivsta kommun har ansökt om strandskyddsdispens för en flytbrygga och 
återställande av strandbad på fastigheten SÄRSTA 3:1. I området råder strandskydd om 100 
meter och stranden ingår i detaljplan Margarethahemmet PLA 2012-020005.  
 
Bakgrund 
En ansökan om strandskyddsdispens inkom den 1 juli 2021 från Knivsta kommuns 
parkenhet. Ansökan avser anläggande av en flytbrygga med en yta om 90 m2  inklusive 
landgång samt återställande av strandbad genom borttagande av vegetationsskikt samt 
påförande av ny sand på en yta om 60 m2 på fastigheten Särsta 3:1 i Knivsta kommun. Syftet 
med åtgärden är att återställa det strandbad som finns belägen i Margaretavikens södra 
ände i sjön Valloxen.  
 
Vid sydvästra delen av Valloxen råder strandskydd om 100 meter från strandlinjen. Stranden 
ligger inom detaljplan Margarethahemmet PLA 2012-020005 och är i plankartan utmärkt som 
”naturmark”.  
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Handläggningen i ärendet har innefattat granskning av inkomna handlingar i ansökan och 
flygfotografier genom åren, kontroll av befintliga handlingar i arkiven gällande ansökan om 
dispens eller tillsyn av strandskydd på fastigheten samt övrigt kartunderlag om skyddad 
natur. Platsbesök genomfördes tillsammans med tillförordnad park- och naturchef Carin von 
Köhler på fastigheten den 21 januari 2022.  
 
Som särskilt skäl för dispens har sökande åberopat särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 3 
att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området samt punkt 5 att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.  
 
Sökande har bifogat flygfotografier som visar att en brygga funnits på platsen sedan 
åtminstone 1960. Sökande har lämnat följande redogörelse för platsens historik som 
badplats. Margarethahemmet byggdes i början av 1900-talet och platsen användes redan då 
som badplats och en brygga har funnits vid badplatsen under majoriteten av tiden och 
strandsand har tillförts stranden tidigare. Badplatsen har tidigare legat på privat mark och 
2019 blev det en allmän badplats på kommunal mark. Bryggan togs bort 2020 eftersom att 
den var trasig.  
 
Den nya bryggan ska vara en lätt flygbrygga och fästas med kedjor och tyngder i botten och 
en tung landgång som förankrar bryggan till land. Bryggan ska placeras på samma plats som 
den tidigare som syns i flygfoto från 2019 och vara av samma storlek. Måtten på bryggan 
inklusive landgången ska vara cirka 3 meter bred och cirka 30 meter lång. Den gräsbeväxta 
ytan som ska grävas bort är cirka 60 m2 och cirka 10 m3 strandsand (0-2 mm) kommer att 
tillföras ytan. 
 
En informationsskylt om regler för allmänna badplatser ska förankrat med betongfundament 
intill den grusade gången som leder ner till stranden. En papperskorg med en tyngd i botten 
ska placeras intill landgången. 
 
Motiv 
Enligt 7 kap. 15 § punkt 4 miljöbalken är det förbjudet att vidta åtgärder som väsentligt 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter inom strandskyddsområde. Enligt 18 b § får 
kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet om det finns särskilda skäl. De 
särskilda skälen för förbuden anges i 18 c §.  
 
I ärendet har förutsättningarna för det särskilda skälet enligt punkt 3 och 5 i 18 c § prövats: 
   3. Det dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
  5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området.  
 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen 
göras innan en dispens beviljas. Dispensen får heller inte beviljas om det inte är förenligt 
med strandskyddets syften enligt 26 §. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
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Bygg- och miljönämndens bedömning 
Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att anläggandet av en brygga samt schakt och 
påförande av sand vid strandkanten bör betraktas som en förbjuden åtgärd enligt 7 kap 15 § 
punkt 4. Livsmiljön är mer känslig vid strandkanten än längre upp på land och att på en 
större yta gräva, ta bort vegetation och tillföra för platsen främmande material bör ses som 
ett stort ingrepp i växt- och djurlivets livsvillkor i denna känsliga miljö. Anläggande av brygga 
bedöms påverka livsmiljön på botten genom bland annat ökad skuggning och förändrade 
undervattenrörelser. De ansökta åtgärderna bedöms därmed väsentligt förändra livsvillkoren 
för djur och växtarter på platsen.  
 
Ett strandbad med tillhörande brygga måste för sin funktion ligga vid vattnet och 
bedömningen görs att platsen är lämplig att återställa, eftersom platsen redan är etablerad 
som badplats då det funnits sandstrand och brygga där under en längre tid. Då platsen redan 
är etablerad som badplats bedöms det lämpligare att återställa stranden än att skapa ett nytt 
strandbad på en ny orörd plats. Lättillgängliga platser för bad där allmänheten alltid är 
välkommen bör vidare betraktas vara av ett stort allmänt intresse. Bedömningen görs 
därmed att de särskilda skälen enligt punkt 3 och 5 är giltiga.  
 
I avvägningen mellan det enskilda och allmänna intresset görs bedömningen att det inte 
finns en konflikt mellan den enskildas (sökandes) intresse och det allmänna intresset, då 
syftet med ansökt åtgärd är att allmänheten ska ha bättre tillgång till stranden. Bedömningen 
görs därför att planerade åtgärder gynnar den allemansrättsliga tillgången till strandområden.  
 
Vidare bedöms inte livsvillkoren för djur- och växtliv långsiktigt påverkas på ett betydande 
sätt genom åtgärderna. Inga skyddsvärda naturvärden finns noterade på platsen eller 
information om hotade arter. Fastigheten omfattas inte av riksintresse för naturvård eller 
friluftsliv, Natura 2000 eller andra nationella skyddsformer. Naturtypen är inte ovanlig i 
området och livsvillkoren för djur- och växtlivet bedöms inte påverkas långsiktigt av 
ingreppet.  Arbetet pågår under en mycket kort tidsperiod och inga ytterligare stora ingrepp, 
så som gallring av träd eller anläggande av väg, behövs för att genomföra arbetet.  
 
Sammantaget bedöms inte de ansökta åtgärderna strida mot strandskyddets syften att 
långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan 
därmed beviljas. 
 
Upplysningar 
 

Dispens från strandskydd upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år och inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet 
vann laga kraft. 
 
Sökanden uppmärksammas på att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Länsstyrelsen ska 
inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till 
om de ska överpröva beslutet. Sökande bör avvakta utgången tid för överprövning innan 
åtgärder påbörjas.  
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Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
 
Information om avgift 

Avgiften för handläggning för beslut om dispens från strandskydd är 11 552 kr.  
Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Faktura utsänds separat. 
 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1  Komplettering till ansökan inkommen 2022-01-24 
  
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
  




