
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (9)  

Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, Knivsta  

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-02-24 

Datum när 
anslaget sätts 
upp 

2021-02-03 Datum när anslaget tas ner 2021-02-25 

 

 
  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
Tid: Tisdag den 26 januari 2021, kl. 13:00 
Plats: Distansmöte. Samtliga ledamöter och ersättare samt förvaltning 

närvarande på distans.  
Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande  
Ivan Krezic (KNU), 2:e vice ordförande  
Gunnar Gidlund (KD) 
Jonas Gönczi (MP) 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 
Lotta Wiström (L) 
Matilda Hübinette (-) 

Övriga deltagare: Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef 
Gabriel Winter, tf miljöchef 
Robert Fåhraeus, tf bygglovschef 
Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 
Marie Sandström, bygglovshandläggare 
Magnus Malmström, miljöinspektör 
Johan Glad, vikarierande miljöinspektör 

Sekreterare  Eva Paulsrud, nämndsekreterare, §§ 2–10 
Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter 

Beslutet justeras den 2 februari 2021 med digital signatur av Claes 
Litsner (S) och  Ivan Krezić (KNU). 
 



 
 

 
  Bygg- och 

miljönämnden 
 

PROTOKOLL 2 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 

Justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Protokollet justeras den 2 februari 2021 av ordföranden och Ivan Krezic (KNU).  
 
 
§ 3 

Godkännande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Ärende 7 på dagordningen, ”Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad, BRUNNBY 

, BMK 2020-000410”, dras tillbaka.  
Ett ärende läggs till på dagordningen, ”Beviljande av närvarorätt”.  
Ärendena behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter.  

 

§ 4    

Beviljande av närvarorätt 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Nämnden ger Johan Glad, vikarierande miljöinspektör, närvaro- och yttranderätt på 
sammanträdet.  
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PROTOKOLL 3 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden:  
 

• Delegationsbeslut bygg m. fl. december 2020, lista  

• Delegationsbeslut miljö december 2020, lista  

• Delegationsbeslut tunga transporter, förteckning december 2020  
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PROTOKOLL 4 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6    

Informationsärenden 
 

Information om nya samhällsbyggnadskontoret  
Emma Lundberg, samhällsbyggnadschef, informerar.  

Information om tillsynsplan PBL 2021  
Christofer Mattsson, byggnadsinspektör, informerar.  

Information om ökning av klagomålsärenden på bygg- och miljöenheterna under 2020 
till följd av covid-19 
Gabriel Winter, t.f. miljöenhetschef, informerar.  
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PROTOKOLL 5 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7   Dnr: BMN-2021/10 

Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad ,  ( ), 
BMK 2020-000353 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden avslår bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad med 
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL) 

2. Bygg och miljönämnden fastställer avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd 
av 12 kap. 8 § PBL. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen byggnation inte är förenlig med gällande 
detaljplan avseende antal nyttjande kvadratmeter byggnadsarea. Avslag för bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad bör därmed göras med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (PBL). Den befintliga bebyggelsen på fastigheten och den tillkommande 
föreslagna byggnadsarea bedöms sammantaget inte utgöra en liten avvikelse, som kan 
godtas. Sökande har inte inkommit med några synpunkter på utsänd avslagskommunicering. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Situationsplan inkommen 2020-10-23 
Fasadritning inkommen 2020-10-23 
2 st planritningar inkomna 2020-10-23 
Marie Sandström, bygglovshandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande  
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PROTOKOLL 6 (9)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   Dnr: BMN-2021/13 

Ansökan strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten  

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens till tillbyggnad med en yta om maximalt 

102 kvm på fastigheten  enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av Miljöbalken 7 
kap, 17 § punkt 1 och 2.  

2. Nämnden beslutar att den befintliga tomtplatsavgränsningen inte påverkas av 
nybyggnationen. Ingen ny tomtplatsavgränsning behöver därför göras med stöd av 7 
kap. 17 § miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren sökte den 5 november 2020 dispens från strandskydd för tillbyggnad av 
befintligt bostadshus. Dispensansökan avser en nybyggnation om 102 kvadratmeter i två 
plan. Inom området gäller strandskydd om 100 meter. Området omfattas inte av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv, samt Natura 2000 eller några nationella skyddsformer. Inspektion 
tillsammans med fastighetsägaren utfördes den 26 november 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Bilaga 1 - Ritningar med underlag till sökt åtgärd 2020-11-05 
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3 - Översiktskarta 2021-01-07 
Bilaga 4 - Flygfoto från 1974 
Magnus Malmström, miljöinspektör, föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Sökanden 
Lantmäteriet, efter länsstyrelsens bedömning 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: BMN-2021/14 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Hjälmsta 3:3 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att, med stöd av § 24 Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet (1998:899), överlämna anmälan till länsstyrelsen för prövning. 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar, med instämmande av Gunnar Gidlund (KD), Ivan Krezic (KNU) och Ann-
Charlotte Fransson (M), bifall till förvaltningen förslag. 

Röstförklaring  
Lotta Wiström (L) lämnar en röstförklaring i ärendet. (Protokollsbilaga 1.) 

Sammanfattning av ärendet 
Östuna V & ÅV AB har anmält en miljöfarlig verksamhet till bygg- och miljönämnden i Knivsta 
kommun, bestående av anläggning för återvinning av avfall på fastigheten Hjälmsta 3:3. 
Östuna V & ÅV AB avser även att söka tillstånd att på nämnda fastighet och på fastigheten 
Husby Åby 1:5 etablera en schaktmassedeponi för icke-farligt avfall. Verksamheten kommer 
även att innefatta markavvattning, omdragning av vattendrag samt höjning av vattennivån 
samt brytning av torv. Tillstånd för dessa sistnämnda verksamheter söks hos länsstyrelsen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Verksamhetsbeskrivning 2020-03-04 
Situationsplan 2020-03-04 
Komplettering 2020-07-01 
Yttrande 2020-08-13 
Skrivelse 2020-08-13 
E-post 2020-09-29 
Yttrande från sökande 2020-12-21 
Yttrande från park- och naturenheten 2021-01-18 
Gabriel Winter, t.f.miljöchef, föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 10   Dnr: BMN-2021/21 

Uppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att höja avgifterna i taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken med 2,1% för 2021 enligt PKV. 
Reservation  
Ivan Krezic (KNU) reserverar sig mot beslutet och till förmån för sitt återremissyrkande. 
(Protokollsbilaga 2.)  
Gunnar Gidlund (KD) reserverar sig mot förvaltningens förslag och till förmån för yrkandet 
om återremiss.  
Yrkande 
Ivan Krezic (KNU) yrkar med instämmande av Gunnar Gidlund (KNU) på återremiss av 
ärendet p.g.a. att det inte är läge att räkna upptaxan under pågående pandemi och anser att 
ärendet borde fattas av kommunfullmäktige.  

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

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

Omröstning  
De ledamöter som röstar för förvaltningens förslag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för avslag på förvaltningens förslag röstar NEJ. 
Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), och Jonas Gönzi (MP) röstar JA. 
Ivan Krezic (KNU) och Gunnar Gidlund (KD) röstar NEJ. 
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att nämnden bifaller förvaltningens 
förslag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2018, § 173, om en ny taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. I beslutet om taxan ingick att bygg- och miljönämnden på 
årsbasis får göra en indexuppräkning i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Ajournering 
Ajournering begärs och genomförs i 10 minuter under ärendet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Beslut från kommunfullmäktige, § 173, 18 november 2018  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 



Röstförklaring BMN-2021/14 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, 

Hjälmsta 3:3 

Vi liberaler ställer oss bakom och stödjer beslutet : 

Bygg-och miljönämnden beslutar att, med stöd av §24 Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet (1998:899), överlämna anmälan till länsstyrelsen för prövning. 

Det är viktigt att det tas ett samlat grepp i ärendet när det gäller bedömning av miljöpåverkan, större 

ingrepp i naturen för växter, djur, natur, vattendrag etc, men också påverkan för människor, barn och 

vuxna som bor och verkar i närområdet, kommunen och regionen. 

Liberalerna i Knivsta 

Lotta Wiström ersättare i Bygg- och miljönämnden 

Protokollsbilaga 1



Reservation gällande uppräkning av taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken BMN-2021/21 

Jag reserverar mig mot beslutet gällande uppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken BMN-2021/21. 

I dessa svåra tider vi lever i nu med Covid-19 och som drabbat samhället i stort, företagare 
som privatpersoner, så anser jag att det i nuläget ej är lämpligt med en uppräkning av taxa i 
detta ärende. 
Vi ligger redan nu i topp vad avser taxa i dessa ärenden och bör se över vår kostnadskalkyl 
innan beslut tas i den här frågan. 

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

Protokollsbilaga 2
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